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Вони завжди болем відбиватимуться в серцях тих, хто пройшов горнило цієї страшної
радянської авантюри. І вижив, повернувся до рідних. У споминах – бойові побратими, що назавжди залишилися 20-річними, як і ті, хто повернулися з Афганістану скаліченими й померли
вже тут, на батьківщині.
Щороку, у день виведення військ з Афганістану, воїни-афганці Турківщини збираються біля пам’ятника, спорудженого на честь загиблих наших земляків у цій війні. Цьогоріч це вже тридцять друга
річниця. До поминального заходу долучилися представники влади, громадськості, всі небайдужі
турківчани.
Традиційно, настоятель храму св. апостолів Петра і Павла УГКЦ м. Турка о. Тарас відслужив
панахиду. Затим слово взяв Турківський міський голова Ярослав Паращич. А про те, як і чим живуть
афганці сьогодні, про бойові стежки-дороги розповідав ветеран цієї війни Степан Будз, наголосивши, що до їхньої ветеранської спільноти не так давно приєдналися ветерани - учасники АТО, хоч і
належать до іншої організації.
На знак вдячності, до підніжжя пам’ятника було покладено квіти від воїнів-афганців, учасників АТО,
міської ради та депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Родина Нагірничів сердечно вітає
із 95-річчям від дня народження
надзвичайно скромну, привітну,
добру людину, ревного християнина, єдиного на
даний час в
с. Вовче ветерана Другої
с віт о во ї
війни, Михайла Павловича
Музику!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі
всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя на світі
нема.
Бажаємо Вам ще довго прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли
запросити.

Дорогу дружину, люблячу, чуйну і турботливу матусю Іванну Олександрівну Гайгель з ювілейним 60-річчям щиросердечно вітають чоловік
Богдан, дочки
Тетяна і Богданна, зяті
Ігор та Іван,
любимі онуки
–
Микола,
Яна, Анастасія і Софія.
Усі бажають
дорогій ювілярці здоров’я міцного,
життєвої
енергії і наснаги, світлої радості в житті,
Божої ласки і благословення на життєвій
ниві.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу і радість Він Вам дає.
З віночка слів – Вам найкращі квіти,
А серед них – многая літа!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Сердечно вітаємо з днем народження голову сім’ї
– турботливого батька, захисника, найкращого друга і
просто справжнього чоловіка, жителя смт. Бориня
Володимира Георгійовича Бугіля!
Дорогий наш, усі ми – Ваші
діти, дружина, онуки – бажаємо Вам щастя! Нехай його у
Вашому житті буде побільше,
нехай кожен день для Вас починається з посмішки, а закінчується приємним відпочинком
у родинному колі!
Ми вдячні Богу за те, що Ви
святкуєте свій 65-ий день народження. Хочемо, щоб у Вашому житті було безліч днів народження. І щоб кожен з них був
наповнений теплом, любов’ю і
турботою. Для своїх дітей Ви
як скарбниця спогадів, які ми розділяли разом, ті,
які любимо найбільше. Ми вдячні Вам за те, що
завжди показуєте правильну дорогу та завжди у
всьому допомагаєте... Ні один дар не може зрівнятися з даром любові і прихильності, які Ви дали рідним
за всі ці роки. Нехай береже Вас Бог. З днем народження!
Сердечно вітаємо із 80-річним ювілеєм, який
святкуватиме 22 лютого, дорогого і люблячого чоловіка, найкращого і найдобрішого у світі батька,
турботливого і щирого дідуся і прадідуся, доброго
свата, жителя с. Комарники Івана Володимировича Комарницького!
У цей святковий для Вас і Ваших близьких день
від усього серця бажаємо Вам, рідненький, здоров’я, невичерпної енергії, миру і благополуччя;
щоб увага знайомих, любов рідних, тепло домашнього вогнища, опіка Всевишнього і Покров Матері Божої завжди були з Вами. Нехай збудуться
всі Ваші надії, а в родині і в домі завжди будуть
добро і спокій. Божого благословення Вам – на
многая і благая літ!
Попри грізні грози й буревії,
Ви – немов наш ангел на
землі.
Ви – наш захист від лихої
заметілі,
Ви – наш промінь світлий на
зорі.
Дякуєм за все-за все, наш любий,
За турботу і за відданість сім’ї.
Щоб були Ви до ста літ щасливі!
Богу дякуєм за Вас ми – від душі.
З любов’ю – дружина, діти, онуки, правнуки, свати.

Найкращу люблячу матусю, турботливу бабусю, дорогеньку
дочку, жительку с. Либохора Надію Іванівну Микулинець із золотим ювілеєм, який святкує 19 лютого, від щирого серця і з
великою любов’ю вітають: дочка Роксолана, син Василь, син
Михайло, невістка Валентина та любима
внучка Анічка, син Микола, мама Софія.
Єдина у світі, найкраща матусю, Ви –
сонечко в нашім житті! Дозвольте висловити Вам нашу безмежну подяку за все,
що Ви давали та даєте нам, за Вашу любов та ласку, тепло та піклування. Ви в
нас як дороговказ – завжди ведете по
життю. Ваш багатий життєвий світ завжди дає надію і гріє душу.
У Ваші 50 років ми хочемо побажати,
нехай Ваш світ ніколи не гасне, а з кожним днем розквітає. Адже півстоліття вже
прожито, тож нехай ці 50 років будуть прикордонним стовпом,
за яким почнеться все тільки хороше, а позаду нехай залишаються всі негаразди і незгоди.
Нехай небо буде яснішим, а сонце теплішим, і квіти Ваші
улюблені цвітуть цілий рік. Бажаємо, щоб Ваша дорога була
рівною і райдужною, без купин і перешкод. Спасибі за мир
Вами нам подарований. Тепер ми будемо робити все можливе, щоб Ваше життя було легшим. Ніколи не забудемо Вашу
турботу і щирість. Рідненька наша, бажаємо Вам здоров’я,
радості і довгих років щасливого життя!
Любимо Вас, найкраща у світі матусю!

Люблячу донечку, дорогу сестричку та цьоцю, жительку с. Либохора Надію Іванівну Микулинець від щирого серця і з великою любов’ю вітають із золотим ювілеєм мама Софія, сестра
Галина із сім’єю, сестра Марія із сім’єю, сестра Людмила із
сім’єю, брат Ярослав із сім’єю, брат Данило із сім’єю. Усі вони
бажають ювілярці безмежного людського щастя, міцного здоров’я, світлої радості в житті, поваги від людей, достатку, легкого безтурботного життя, наснаги, терпіння. Нехай всі негаразди залишаться позаду. Родинного затишку, здійснення всіх мрій
та Божого благословення на многії і благії літа!
Ти для нас, мов сонце, – тепле і ласкаве,
Що дарує ніжність і прекрасний світ,
Тож прийми сьогодні всі найкращі
квіти
Й побажання щастя – на багато літ!
Нехай Тобі, рідна, у будні і свята
Лиш радісні вісті приходять до хати.
Хай збудуться легко всі добрі надії,
А серце від щастя завжди молодіє!

Від щирого серця вітаємо з 75-річчям від дня народження,
яке відсвяткував 14 лютого, найкращого татуся, найдобрішого
дідуся, жителя с. Верхнє Висоцьке Нестора Йосиповича Надича.
Рідненький татусю, найдобріший дідусю, дозвольте сьогодні
Вас привітати і всього найкращого Вам побажати.
Роки минають, а разом з ними й доля непроста.
Для нас залишайтесь, рідний, завжди молодим Ви,
У доброму здоров’ї – аж до 100!
Без Вас ми, наче дерево без листя,
Ви для нас – опора у житті.
Тож живіть, радійте, не хворійте
Ще багато років на землі!
Хай радість приносять Вам діти й онуки,
Ангел-охоронець Вас береже.
Господь із неба добро Вам посилає,
А Матінка Божа під Покров свій візьме.
Низький уклін Вам, дорогенький! Ми любимо Вас.
З повагою – сини Іван і Василь, дочка Оксана, невістки Іванна
і Марія, онуки – Оксана, Назар, Сергій, Андрій, Марина, Віталій,
Марія, Леся і Анічка.
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ÁÅÇÑÌÅÐÒÍ² ßÍÃÎËÈ ÌÀÉÄÀÍÓ
ПІШЛИ НАЗАВЖДИ В НЕБЕСА
Чотири дні, 18 - 21 лютого, у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану, які
називають завершальним етапом Революції Гідності. Результатом стала втеча з країни Віктора Януковича та частини його оточення.
Зранку протестувальники почали “Мирний наступ” з Майдану до Верховної Ради, який перетворився в запеклі сутички
між “майданівцями”, силовиками і так званими “тітушками”.
Тисячі мітингувальників пройшли по Інститутській, потім змогли подолати кордони правоохоронців і вийти на вулицю Грушевського. Коли на вулицях поруч - Шовковичній, Липській,
Кріпосному провулку - почалися сутички, силовики і “тітушки”
відтіснили протестувальників
звідси, а згодом захопили барик ади на початку вулиці Грушевського, які “майданівці” утримували ще з “Вогнехреща” 19
січня. Протистояння було й у
Маріїнському парку, де проти
“майданівців” також діяли силовики та “тітушки”.
Вже ввечері силовики змогли
витіснити протестувальників з
урядового кварталу вглиб Майдану, прорвавши барикади на
Інститутській. Почався штурм,
який влада назвала антитерористичною операцією. Палали
барикади, табір і Будинок профспілок, у якому на той час протестувальники розгорнули госпіталь. В результаті зіткнень на
Майдані та навколо нього 18
лютого загинуло 18 активістів,
500 - були поранені.
Цілу ніч на 19 лютого тривало
протистояння на Майдані. Однак зранку до протестувальників прибуло підкріплення з
регіонів і їм вдалося повернути
позиції по периметру Майдану
Незалежності. За офіційними
даними, у ніч з 18 на 19 лютого

загинуло 17 “майданівців”, понад 200 - були поранені. Активісти спільноти ЄвромайданSOS
заявили про десятки зниклих, з
якими рідні чи знайомі втратили зв’язок 18-19 лютого після
сутичок з силовиками.
У ніч на 20 лютого ситуація
на Майдані загалом була спокійною, але зранку поновилися сутички з боку Інститутської. Зранку “Беркут” і внутрішні
війська почали відступати з
Майдану. Протестувальники
сприйняли це як можливість
до просування по Інститутській. Активісти стали
підійматися вулицею й потрапили
під
перехресний
обстріл. Загинуло кілька десятків людей. Цього ж дня до
Києва прибула делегація з
ЄС, аби налагодити переговори і припинити криваве протистояння. Цілий день та наступну ніч міністри закордонних
справ Німеччини, Франції та
Польщі спілкувалися з лідерами опозиції та Віктором Януковичем. Поки йшли переговори,
на Інститутській вже були зафіксовані десятки смертей. За офіційними даними, цього дня загинуло 48 активістів.
За різними оцінками, з 18 по
20 лютого 2014 року на Майдані
та біля нього загинуло від 78 до
83 активістів. Наймолодшому з
них - Назару Войтовичу було 17,
найстаршому - Івану Наконечному - 83 роки. Після 20 лютого
від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Так
“Небесна сотня” стала сотнею
буквально.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади:
завідувача сектору освіти відділу
освіти, культури, туризму, молоді та
спорту Боринської селищної ради
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, 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
власності не менше 1 року.
Перелік документів, які потрібно подавати на
конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій
зазначається про ознайомлення заявника із
встановленими законодавством обмеженнями,

У Революції Гідності брали
участь і тисячі жителів Турківщини. Один із наших земляків, прапороносець Майдану, Герой України Роман Сеник (на фото),
отримавши важке вогнепальне
поранення, помер у лікарні і був
назавжди зарахований до лав
Небесної Сотні.

Минуло 7 років, але, на превеликий жаль,й досі залишаються непокараними винуватці
розстрілів на Майдані та більше
того, колаборанти та україноненависники часів Януковича повернулися у владу як на центральному, так і на місцевому
рівнях.
Указом Президента України
від 11.02.2015 (№ 69) 20 лютого
визначено Днем Героїв Небесної Сотні.
Сьогодні міська влада запрошує усіх небайдужих людей взяти участь у поминальних заходах, що відбудуться біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, а
в суботу, 20 лютого, згадати Героїв Майдану у молитвах та запалити свічки пам’яті.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

пов’язаними з прийняттям на службу в органи
місцевого самоврядування та проходженням
служби;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з
відповідними додатками (автобіографія, трудова
діяльність);
3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як кандидата на
посаду за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
6) копія документу, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті за
адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4.
Телефони для довідок: (03269)3-43-28,
(03269)3-41-18.
Селищний голова М.М.Шкітак

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Телефони: 0675416258; 0952304181; 0675416224.
ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу+ матеріали зі знижкою до 30%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.

Продам чотирикімнатну квартиру у м. Турка, біля казначейства, 2-й поверх. Євроремонт,
м/п вікна, санвузол роздільний,
балкон. У наявності – 2 підвали, сарай та город.
Ціна – 29500 дол. Можливий
торг.
Тел.: 0505203728. Галина.
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Найдорожчу, найкращу у світі дружину і матусю, щиру,
турботливу і лагідну бабусю – Оксану Іванівну Доротич – із
55-річчям щиросердечно вітають чоловік Роман, син Ігор,
дочка Олександра, невістка Олена, зять Михайло, онуки –
Юля, Мілана, Кіра і Тіна. Люблячій людині вони бажають
міцного здоров’я, світлої радості в житті,
родинного тепла, благополуччя, Господньої опіки на довгій життєвій дорозі.
У честь ювілейного святкового
дня,
Від нас – найкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде весь вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються
знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає завжди у житті!
Дорогу куму, хресну маму, жительку с. Либохора – Надію
Іванівну Микулинець – із золотим ювілеєм вітають кум
Любомир, кума Надія, похресник Любомир з дружиною
Софією і синочком Томасиком; похресниця Василина.
Бажаємо, аби Господь благословив Вас, дорога ювілярко, міцним здоров’ям, достатком, радістю і миром на кожний прожитий день.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 50!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

Щиросердечно вітаємо із днем народження, яке святкуватиме 22 лютого, хорошу, добру, щиру подругу, жительку
с. Сигловате Анастасію Дмитрівну Малетич.
Бажаємо дорогій іменинниці міцного-міцного здоров’я,
великого людського щастя, достатку і мирного
неба, здійснення усіх бажань, світлої радості
в житті, довголіття.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!
З повагою – друзі з Турки: Тарас, Сергій,
Ольга, Надія.

Найніжніші, найтепліші слова, що йдуть від наших сердець, шлемо, з нагоди 95-річчя, дорогому, турботливому,
найкращому у світі татусю, дідусю, прадідусю, брату, жителю с. Вовче Михайлу Павловичу Музиці.
Зичимо здоров’я міцного щодня, щастя земного, людського добра; в радості жити, серцем не старіти! Многая і
благая Вам літ, дорогенький!
95-річчя – це велична дата!
Це мудрість, що з роками шле нам
світ.
З теплом душі вітаємо ми батька, дідуся і брата,
Ви – наша гордість і родини цвіт!
Хай довго всміхаються сонце і небо,
Хай Бог береже Вас весь час.
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідний. із нами й для нас!
З повагою і любов’ю – син Богдан, невістка Надя; дочка
Марія, зять Іван; дочка Ганна, зять Іван; 9 онуків та 12
правнуків, брат Павло з сім’єю.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну сестру анестезіологічного відділення Іванну Олександрівну Гайгель і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
великого людського щастя, родинного благополуччя.
Здоров’я Вам, любові й сили,
Безмежно світлих небосхилів.
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÕÒÎ Æ Â²Í –
ÏÎÂÑÒÀÍÅÖÜ «Ç²Ð»?
Одного серпневого ранку 1949 року в підніжжі гори Магура,
в присілку с.Лімна, під назвою Стебний, відбулася запекла
стрілянина. «Чергова облава», – здогадувались селяни, знаючи, що в останні місяці радянські каральні загони розпочали
акцію з ліквідації українського повстанського руху. Вже під
обід стало відомо, що в результаті перестрілки було вбито
одного з трьох повстанців, які ночували на окраїні села; другому вдалося добратися з боєм до лісу, а третього було поранено в ногу і той заліг у вимоїні, відстрілюючись поодинокими пострілами. На підмогу підрозділу прикордонників прибули військові НКВС з Турки, а згодом і кінний загін з Мшанецької застави, що на Старосамбірщині. Очолив операцію
керівник місцевого відділку НКВС старший лейтенант А. Зубарєв. «Взяти повстанця тільки живим!» – віддав той команду підлеглим, знаючи, що в оточення потрапив не рядовий
повстанець, а хтось з керівників. Найвірогідніше, на думку
енкаведистів, це був сам «Зір» – один із провідників повстанського руху на Турківщині і Старосамбірщині.
Повстанцю було запропоновано
здатися. Зубарєв навіть гарантував життя. У відповідь отримав
кулю в щелепу. Маючи велику перевагу в живій силі, енкаведисти
не поспішали. Більше – розраховували, що через втрату крові і біль,
повстанець знепритомніє і тоді його
вдасться взяти без втрат. Про такий варіант розвитку подій здогадувався й «Зір» і тому почав спалювати документи. Це бачили пастухи з пагорба: на місці, де лежав
повстанець, один за одним блимали вогники.
Коли все затихло, енкаведисти
заставили хлопців-пастухів, віком
до 15 років, якомога ближче підійти
до рівчака, де заліг поранений, і переконатися, чи той ще живий. Самі
ж позаду, під прикриттям підлітків,
рухалися, повзучи на животах.
Коли хлопці були вже зовсім близько, «Зір» крикнув «Лягай!» і кинув у
ворогів гранату. Пастухи повтікали, а енкаведисти поволокли вниз
поранених і вбитих.
…Почало сутеніти. Тоді вороги
проявили активність, і з усіх боків
стали стискати кільце оточення.
Коли підійшли вже впритул, у вимоїні пролунав постріл. Так героїчно закінчив своє земне життя легендарний командир повстанців –
«Зір».
Ввечері на впізнання вбитих повстанців було зігнано селян, які
ймовірно могли їх знати. Склавши
відповідні протоколи, тіла обох повстанців енкаведисти відвезли у
Вовче. Місце поховання вбитих
поки що невідоме.
У радянські часи про українських повстанців говорили з великою обережністю, а про «Зіра»
особливо. Але люди знали, що він
був східняк, що перейшов до повстанців з червоної армії, маючи
військове звання офіцера. Більш
нічого. Так проходили роки, десятиліття. З плином часу стали поступово забуватися ті буремні
роки і події, а про борців за волю
України щораз більше говорили як
про ворогів народу.
Все змінилося з проголошенням
незалежності України. Стали появлятися публікації про свідомо «забуті» сторінки української історії,
зокрема й про український повстанський рух. Деякі з них передруковували із закордонних видань. Так першою в районі появилася стаття, написана в Канаді
нашою діаспорою. У 1990 році в Торонто вийшов у світ альманах
«Гомін України» (№70), присвячений 40-річчю загибелі Головного
командувача УПА, генерала Романа Шухевича (Тараса Чупринки). В
одній із статей автор В. Бойко роз-

повідає, як загинув командир «Зір»
– полтавець Василь Квас. Місце загибелі – с. Лімна Турківського району Львівської області, дата – 1950
рік. У статті автор розкриває картину подій біля гори Магури, де
відбувся останній бій командира
«Зіра», але з деякими неточностями. Зокрема неточною є дата бою,
та й керівника відділу НКВС означено як майора. У статті є й інші
неточності, зокрема в кількості
вбитих і поранених з боку енкаведистів (7 вбитих і 5 поранених).
Стаття В. Бойка була передрукована в районному часописі «Бойківщина» та викликала значний інтерес в мешканців Турківщини і зокрема с. Лімна. Деякі з старожилів
підтверджували, що «Зір» дійсно
зізнався, що він з Полтавщини,
хоча прізвища свого та імені не називав.
У 1992 році в обласній газеті «За
Вільну Україну», а невдовзі – в республіканських газетах, навіть за
кордоном, появилася стаття мешканки Львова Ганни Копач – «Я і
досі чекаю». У статті вже немолода жінка й досі чекає вістки про
свого чоловіка Андрія Матвієнка,
який зник в роки війни. Пані Ганна
розповідає, що Андрій Матвієнко
був офіцером червоної армії, в 1941
році під час наступу німецьких
військ біля Перемишля радянські
підрозділи, не вступаючи в бій з
переважаючими силами ворога,
просто залишили поле бою. Але в
тилу потрапили в руки підрозділів
НКВС і були кинуті в Львівську в’язницю, де чекали вироку військового трибуналу. Але під час бомбардування Львова загорілося приміщення, де утримували ув’язнених, і їх випустили. Ті розбіглися під
покровом ночі хто куди, а лейтенант Андрій Матвієнко забіг на пекарню, де працювала нічна зміна.
Звідти його додому забрала дівчина Ганна – працівниця пекарні.
Андрій прожив у сім’ї Копачів майже рік, а потім познайомився з українським підпіллям мережі ОУН і
за їх пропозицією влився в ряди новоствореної УПА. Вишкіл проходив
у Чорному лісі на Станіславщині, а
потім й сам став викладачем
військової справи. Ганна відвідувала Андрія час від часу. Як закохані, мріяли про майбутнє, про
сім’ю. Андрій розповів, що він родом з Харківщини – села Минківка
Валковецького району,а в ряди УПА
пішов свідомо, оскільки відчув на
собі голодомор і сталінські порядки. Ще сказав, що його по імені називати не треба, відтепер у нього
псевдо «Криниця», він командир
чоти і готує бійців до серйозних

випробувань. Влітку 1946 року востаннє зустрілися біля Болехова.
Андрій сказав, що отримав наказ
через Словаччину добиратися до
американської зони, звідки постарається дати вісточку про себе.
Наказав берегти себе і дитя, яке
має народитися. Після повернення візьмуть шлюб і у вільній українській державі заживуть мирним і щасливим життям.
З тих пір пройшло майже 50
років, але вісточки від коханої людини немає. Тому вона, Ганна Копач, звертається до всіх, хто хоч
трохи щось знає про її половину,
повідомити її, оскільки вона й досі
на нього чекає разом з вже дорослою дочкою та внуками. Отримала
багато листів, в більшості її заспокоювали, адже війна розлучила багатьох.
…Пройшло багато місяців і, нарешті, лист з Червонограда, де невідомий повідомив Ганні, що знав
командира червоної армії, який перейшов на бік українських повстанців і героїчно загинув в с.
Лімна Турківського району. Далі
сказав, що при нагоді, як буде у
Львові, зайде і розповість більше.
Через деякий час в сільську раду
с. Лімна надійшов лист від Ганни
Копач з проханням дати довідку про
те, що в 1949 році в с. Лімна загинув Андрій Матвієнко на псевдо
«Зір», оскільки це її чоловік. Автор
цієї статті, прочитавши лист-прохання, порадив дати довідку про те,
що в 1949 році в селі Лімна загинув
героїчною смертю «Зір», без вказування прізвища й імені. Оскільки
вони поки що не відомі, потрібне
офіційне підтвердження, і сам особисто запропонував у листі Ганні
Копач звернутися до офіційних
органів – Міністерства оборони чи
обласної прокуратури. Між мною і
Ганною Копач зав’язалася переписка. Невдовзі прийшов лист, де п.
Ганна вислала мені копію відповіді
з Міністерства оборони. В документі вказано, що Андрій Якович
Матвієнко, у званні лейтенанта червоної армії, проходив службу поблизу Перемишля. У 1941 році за
порушення військової присяги був
засуджений військовим трибуналом до розстрілу, але рішення трибуналу виконано не було. Через деякий час з обласної прокуратури
Ганні Копач прийшло повідомлення про те, що 4 серпня 1949 р. в с.
Лімна Турківсь кого району
Львівської області під час збройної
сутички з прикордонниками загинув референт СБ Турківського районного проводу ОУН – «Зір». Тоді
Ганна Копач повторно звернулася
по довідку, що в с. Лімна загинув
(закінчення на 4 стор.)

3 стор.

19 лютого святкує свій прекрасний 60-річний ювілей Василь Павлович Ісайчик.
З нагоди дня народження чуйного і доброго, щирого і турботливого чоловіка, татуся і дідуся сердечно вітають дружина Світлана, дочка Ірина, зять Михайло, син Роман, невістка
Тамара, любимі дідусеві онуки Денисик, Христинка і Лідочка. Рідні бажають ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого, в Божій опіці, віку!
Тобі сьогодні, рідний, 60!
Із вдячністю ми хочем привітати
Тебе за мудрість батьківських
порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті,
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі
святі!

Профспілкова організація і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно вітають із ювілейним днем народження майстра виробничого навчання Іванну Ярославівну Додурич і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життєвої
енергії, світлої радості в житті, родинного тепла, благополуччя, рясних Божих благословінь.
Хай ладиться скрізь: на роботі,
в родині,
Щоб радісний настрій у серці не
гас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до
Вас!

Профспілкова організація і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно вітають із 55річчям від дня народження викладача ліцею Павла Омеляновича Оначишича і бажають шановному ювіляру вічної молодості, доброго здоров’я,
здійснення усіх планів та сподівань,
добробуту, Божої опіки на життєвій
дорозі.
З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм!
А також людського тепла і добра,
Щоб щирість завжди в Вашім
серці жила!

Приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину, прекрасну, вишукану і чарівну жінку, хорошого друга і порадницю, креативного вмілого педагога та майстра своєї справи,
творчу та поетичну, веселу і ліричну шановну Ольгу Василівну Сакаль, вчителя математики Лосинецької гімназії, щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження колеги по роботі.
Бажаємо Вам, Ольго Василівно,
міцного здоров’я, удачі, благополуччя,
добра, радості, любові, щастя, гарного
настрою, посмішок, яскравих вражень.
Нехай тепло і затишок завжди наповнюють Ваш дім, хай сонячне світло
зігріває в будь-яку погоду, а бажання
виконуються при одній думці про них.
Колує сонце, і роки летять
Один за одним, сповнені любові,
Та Вас, як завжди, не впізнать:
Ви – неповторні, гарні і чудові!
Тож хай любов ніколи не згаса,
А зігріває у родинному багатті.
Хай благодаттю осіняють небеса,
Щоб Ви були щасливі і багаті!
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ÕÒÎ Æ Â²Í –
ÏÎÂÑÒÀÍÅÖÜ «Ç²Ð»?
(Закінчення.
Початок на 3 стор.)
саме Андрій Матвієнко. Сільська
рада таку довідку видала, хоча офіційного підтвердження, що «Зір» і
Андрій Матвієнко – це одна й та ж
особа, ніде не було.
У 1999 році на місці, де загинув
повстанець «Зір», було встановлено пам’ятний знак з написом:
«Тут, під горою Магура, в липні
1949 року, в бою з московськими
окупантами героїчно загинули Крайовий провідник СБ «Зір» – Андрій
Матвієнко, родом з Харківщини, з
охоронцями «Хвилею» та «Бучком», за волю України. Героїчний
подвиг героїв УПА вічно житиме в
серцях прийдешніх поколінь.
Слава Україні!
Героям слава!»
На пам’ятнику поміщено і світлину «Зіра» (у кашкеті). Пам’ятник виготовили у Червонограді, за кошти
місцевих рухівців, ініціатором був
виходець з нашого району, за що
йому щиро дякували всі, хто
зібрався на відкритті і освяченні
пам’ятника. Але… Все було би добре, якби знову не були допущені
неточності, про які ми дізнаємося
дещо нижче.. А вони сталися через певну поспішність. По-друге, на
цей час не було відомо багато деталей із життя і подій, пов’язаних з
УПА.
Все почало ставати на свої
місця, після розкриття архівів КДБ.
Звичайно, ними в першу чергу намагалися скористатися науковці.
Приємно, що серед перших, хто
заглянув за сім замків найтаємничішої в минулому організації, є наш
земляк, виходець з Гусного Василь
Іванович Ільницький – доктор історичних наук, завкафедрою історії
України Дрогобицького педуніверситету імені Івана Франка – один із
провідних дослідників і знавців національно-визвольних змагань у
воєнний і післявоєнний періоди минулого століття. Автору цієї статті
вдалося поспілкуватися з відомим
науковцем і він з люб’язністю надав необхідні, зібрані ним дані, для
того, щоб остаточно поставити
крапку в цьому досить заплутаному питанні.
Ось переді мною праця В.
Ільницького «Участь представників
Східної України у національно-визвольному русі на теренах Кар-

патського краю. ОУН (1945-1954)».
У праці, на основі невідомих в минулому архівних документів, висвітлено один із малодосліджених
аспектів українського національновизвольного руху – участь УПА у
боротьбі проти утвердження радянської репресивно–каральної
системи. Нам найбільш цікавими і
потрібними є такі рядки: «Вдало налагоджена і продумана стратегія
інформування широких верств українського суспільства про український визвольний рух не була
марною справою, навпаки сприяла переходженню у лави солдат і
офіцерів-східняків із радянської
армії та поповнення за їх рахунок
вакантних місць досвідченими,
вишколеними бійцями. За нашими
підрахунками, у Карпатському краї
ОУН протягом 1945-1954 років на
різних керівних посадах діяло (від
району і вище) 16 східняків. З-поміж
них: 6 в окружних проводах, 5 –
підрайонних, 5 – районних. Загалом
у самому підпіллі Карпатського
краю ОУН перебувало декілька десятків східняків, які виконували
різноманітні функції – від охоронців
до провідників різного рівня. Серед
найбільш відомих: референт СБ
Турківського районного проводу
ОУН ( від квітня 1948 по серпень
1949) Василь Кошельник – «Зір»,
1918 р.н., село Золотарівка Кобеляцького району Полтавської області»… ( і далі по тексту – авт.).
Василь Іванович також передав
копію протоколу МГБ , написаного
після збройного конфлікту 4 серпня 1949 року.
«4 августа с. г. в 7-30 в горнолесном массиве у с. Лимна Турковського района (5884) ЧВГ
Турковского РО МГБ, возглавляемая оперуполномоченными РО
– ст. лейтенантом Зубаревым и
старшим войсковым наряда от
3 ОМСБ 1313 МГБ – мл. сержантом Бодровым – всего 7 человек, была внезапно обстреляна
из засады тремя бандитами.
В результате завязавшейся
перестрелки 2 бандита были
убиты, а одному уда лось
скрыться.
В числе убитых опознан референт СБ Турковского районного «провода» ОУН – «Зир». Труп
второго бандита опознается.
У бандитов изъяты: 2 автомата ( КВ 4925 и СБ 580, 4 гранаты и

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького висловлює щире співчуття Тетяні Іванівні Хацьор з приводу смерті батька.
Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького висловлює щире співчуття Стефанії Цебак з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Родини Куприч і Павлик щиросердечно розділяють
біль втрати своєї куми та хресної мами Стефанії Хацьор з приводу смерті чоловіка.
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оуновские документы.
С нашей стороны убиты: мл.
сержант Бодров В.М., мл. сержант Алфимов Ф.И. и рядовой
Осиноватников Н.И. и ранен
оперуполномоченный РО МГВ
ст. лейтенант Зубарев А.А.
Сведений о бандпроявлениях не поступало.
Начальник управления МГБ
по Дрогобычской области –
полковник Мороз.
4 августа 1949 г. № 31375.
гор. Дрогобыч».
Крім цього, В. Ільницький дав
довідку про самого Василя Кошельника – «Зіра»:
«Кошельник Василь Григорович («Зір», 1918, с. Золотарівка
Кобеляцького району Полтавської обл.. – 04.08. 1949 р. с. Лімна
Турківського р-ну Львівської
обл..) служив в дивізії «Галичина». Викладач підстаршинської
школи УПА «Крилаті» ВО-5 «Маківка» (1944). Вступив у сотню
«Біра», референт СБ Турківського районного проводу ОУН (04.
1948-08. 1949).
З повагою, В. Ільницький».
До цієї довідки хочу зробити роз’яснення. У 1944 році, після того, як
дивізія «Галичина» була розформована, Василь Кошельник був скерований як досвідчений військовий
на наші терени, в підстаршинську
школу, яка знаходилася біля с. Недільна (тепер – Старосамбірщина).
Тут проходила підготовка для служби в УПА молодшого командного
складу. А звідти , на початку серпня, «Зір» разом із сотнею «Лиса»
перебрався на Закерзоння, де почалися важкі сутички між українськими повстанцями та польським
військом. Багато новобранців, які
влилися в ряди УПА, не вміли користуватися зброєю, тим більше –
брати участь в бойових діях. Тому
в урочищі Букове Бердо (неподалік
Сянок та Беньової) було організовано вишкільний табір. Тут з 18 по
24 вересня 1944 року підготовлено до тисячі бійців, які були готові
в будь-який час вступити в бій. Але
поступив наказ від вищого командування УПА частині військового
підрозділу перейти на Словаччину,
іншій – перетнути кордон і повернутися на терени Турківщини. Так
лемківський загін , в який входили
сотні «Лиса» і «Біра». 25 вересня
1944 року в районі с. Сянки перет-
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нув польсько-радянський кордон.
«Зір» влився в сотню «Біра», якою
командував Василь Шишканинець
(«Бір»), родом із Лавочного Сколівського району. Дві прославлені
сотні – «Лиса» і «Біра», а також
сотня «Булави» здійснили бойовий
рейд Карпатами.
У лютому 1948 року ці повстанські підрозділи перебували в
Майданських лісах, що простяглися від Турки до Сколе. Проти них
було кинуто 3 тисячі карателів, які
складалися з підрозділів МГБ, НКВС
і радянської армії. На третій день
боїв біля г. Шебела, гине героїчною
смертю командир «Бір». Його обезголовлене тіло привезли в Бориню, а голову повезли на Сколівщину, щоб залякати родичів та односельчан – жителів села Лавочне.
Тоді полягли ще 24 воїни УПА. Ворог втратив більше сотні карателів.
У квітні 1948 року командування УПА призначає «Зіра» референтом СБ Турківського районного
проводу ОУН. Найнеспокійнішим на
Турківщині відтоді стає відтинок
Турка-Стрілки, за який відповідав
«Зір». Про це засвідчують офіційні
документи радянських органів
влади. Так в листі секретаря Турківського райкому партії Потапенка
від 19 квітня 1949 року до командира 5-го прикордонного загону
тов. Агєєва сказано: «Українськонімецькі націоналісти і куркульські
елементи всю свою роботу направляють на те, щоб дезорганізувати
населення і тероризувати актив
села, особливо в таких селах як
Лімна, Хащів, Боберка, ДністрикДубовий, Шандровець. Тому райком КП (б)України просить вас в
згадані села на період весняних польових робіт і для надання допомоги радпартактиву в ці села прикріпити невеликі групи прикордонників з 3-5 чоловік. Це дасть можливість згуртувати справжній актив у цих селах та колгоспах, і
вони будуть захищені від терористичних акцій українсько-німецьких
націоналістів».
Згодом енкаведисти проводять
ще одну криваву акцію в Бескидах.
Але, у відповідь, вже 20 травня на
групу партійних і радянських працівників, які брали участь в огляді
прикордонних районів і поверталися з наради в Турці, було організовано засідку біля дороги між селами Головецьке і Гвіздець, що неподалік Лімни (нижче по Дністру). Цей
епізод детально описує П. Мірчук у
своїй книзі «Українська Повстанська Армія. 1942-1952»: « Кілька українських партизанів залізли в багно, яке поросло невеликими кущами, і довго чекали. Згодом обстановка змусила їх переміститися
ближче до Стрілок. Коли з’явилися
машини, раптовий удар дав свої

результати – 18 енкаведистів, серед них керівних працівників Києва та Москви, було вбито. Доля
оберегла Голову Президії Верховної Ради УРСР Михайла Гречуху,
який повертався через Бориню і
Сколівщину».
У цій статті розкрито лише окремий епізод, пов’язаний з життям
людини, яка прийняла останній бій
з ворогом поблизу Лімни, але ім’я
якої поки що залишається і далі невідомим для багатьох мешканців
села. Більше відоме ім’я іншого повстанця, також східняка – Андрія
Матвієнка («Криниці»). За словами Василя Ільницького, «Зір» ніколи не мав іншого псевдо. Це – двоє
різних людей.
Щодо Андрія Матвієнка, то в
архівах є відомості про такого повстанця. Його біографічні дані нам
найкраще подала Ганна Копач, які
ми надрукували вище. Воював він
дійсно на Станіславщині, в чині командира чоти куреня «Різуна» ВО4 «Говерла». Дата і місце його
смерті невідомі. Чи був він колинебудь на Турківщині – також невідомо.
Чи заслуговує Андрій Матвієнко
на пошану і пам’ять?
Так, безумовно, як і всі, хто зі
зброєю в руках боровся за незалежність України.
Щодо повстанця Василя Кваса,
то про нього довідуємося з матеріалів Інституту національної пам’яті. Зокрема, вказано, що Василь
Квас – псевдо «Довбуш» – загинув при збройному зіткненні із загоном МГБ у с. Підгородці Сколівського району в 1950 році. Про Василя Кваса написано і у віснику «Тустань». Що місцеві мешканці забезпечували повстанців харчами,
медикаментами, одягом. І згадуються імена цих повстанців – «Чорний», «Довбуш» (Василь Квас) і
інші. Василь Квас міг бути місцевим, оскільки на Сколівщині таких
прізвищ зустрічається багато. Та
все ж стаття В. Бойка для нас має
певну цінність. З неї ми дізналися
про охоронців «Зіра» – «Хвилю» і
«Бучка». На даний час їхні імена нам
відомі – це Андрій Ференц з с. Вовче та Микола Ратич з Ріп’яни (помер від одержаної рани 2 вересня
1950 року).
Як стало відомо, є плани по-іншому спорудити пам’ятник у підніжжі
г. Магура. Таку ініціативу проявив
родич повстанця Андрія Ференца
– відомий на Турківщині художник
Михайло Ференц. Було б добре,
якби було змінено й напис на пам’ятнику. Все має бути зроблено
вірно, а допущені помилки варто
виправити, щоб не було сумнівів у
теперішніх і прийдешніх поколінь –
хто насправді загинув під горою
Магура влітку 1949 року.
Ярослав ТИРИК.

Колектив працівників МВ КПП «Агро-ЛТД» висловлює
щире співчуття завідуючому АЗС Сергію Івановичу Смишу з приводу великого горя – смерті матері.

Колектив працівників Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчительці Галині Степанівні Партиці
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників АЗС МВ КПП «Агро-ЛТД» висловлює щире співчуття завідуючому Сергію Івановичу
Смишу з приводу великого горя – смерті матері.

Колектив працівників Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчителю Миколі Євстаховичу Маслигану з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
брата – Ярослава.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» глибоко сумує з приводу смерті ветерана
праці лісового господарства Івана Марковича Хацьора та висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.
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підтримки висловлює щире співчуття працівниці центру Тамарі Вікторівні Цебак з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
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