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ШКОЛИ ПРИСТУПИЛИ
ДО НАВЧАННЯ
А чи обійдуться без карантину?
Першого вересня тисячі дітей по всій Україні сіли за парти,
у традиційному звичному режимі. Хоч останнім часом, у зв’язку з епідемією Covid-19, традиційне навчання стало рідкістю.
По декілька місяців школи були на карантині, а навчальний
процес переходив в онлайн. По правді кажучи, з багатьма вчителями мав нагоду спілкуватися на предмет того, як їм працюється дистанційно. І не знайшов жодного, хто б сказав –
так, це правильна і добра форма навчання. Одні педагоги розповідали, як, створивши групу з вивчення того чи іншого предмету, учні просто виходили з неї, не бажаючи спілкуватися з
вчителем. І лише окремі, ті, хто відповідально відносився до
навчання, намагалися щось пізнати, щось дізнатися. Чого
гріха таїти, деякі вчителі, особливо старшого віку, чисто
формально до цього підходили, адже їхні стосунки з комп’ютером – це все одно, що полетіти в космос. Загалом педагогічна громадськість за те, щоб навчання було у звичному режимі. Інакше всі напрацювання минулих років під загрозою.
У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що очевидно й цей
навчальний рік буде локдаунним. Четвертої хвилі епідемії очікуємо вже наприкінці вересня
і вона може бути набагато
складнішою, аніж всі попередні.
Наразі освітянам дали рекомендації як дотримуватися санітарних норм. Зокрема, під час
уроку всім без винятку учням не
потрібно бути в масках. Натомість одягати їх треба лише
дітям, віком від 12 років, виходячи в коридор чи в інші шкільні
приміщення, де можлива
зустріч з великою кількістю
учнів. А вчителі мають носити
маски чи респіратори в будьяких шкільних приміщеннях.
Стежити треба за тим, щоб вчасно провітрювалися приміщення,
гігієною рук, у школах мають бути
паперові рушнички та антисептики.
Цьогоріч у Турківській громаді
за парти сіли 2665 учнів. З них
236 – першокласники. Якщо порівнювати з минулим навчальним роком, то загальна

кількість учнів була на 3 більша.
Найменше дітей навчається у
початковій школі с. Дністрик Дубовий – 12. На 5 більше – у Закіпчанській початковій школі.
Щодо шкіл першого та другого
ступенів, то найменше учнів у
Хащівській – 35, найбільше у
Турківській гімназії №2 – 155,
Присліпській гімназії – 145, Завадівській гімназії ім. І. Сакаля
– 126. У навчальних закладах
першого-третього ступеня найбільше учнів у Турківському
ЗЗСО №1 – 432, Турківському
ЗЗСО (нова школа) – 386, Найменше у Лімнянському ЗЗСО ім.
Р. Мотичака – 140, Ясеницькому ЗЗСО – 136. Якщо аналізувати наповненість класів, то
найнижча вона у вже названій
Закіпчанській початковій школі
– 9,00, у Лосинецькій гімназії –
8,00, у Мельничненській – 8, 56,
Жукотинській – 7, 25. Найбільша наповненість – у Турківському ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 – 22,74. У
Дністрику Дубовому у перший
клас пішов лише один учень, у
Закіпцях та Хащові – по три, у

Мельничному та Жукотині – по
чотири.
На жаль, у відділі освіти,
культури, туризму, молоді та
спорту Боринської селищної
ради такої інформації нам не
дали. Очевидно, засекретили.
Та півбіди, що від нас, але ж і від
батьків, які, очевидно, хочуть
знати, як укомплектовані класи,
які перспективи мають навчальні заклади в тому чи іншому селі.
Загалом Свято першого дзвоника, не дивлячись на дощову
погоду, у всіх навчальних закладах Турківщини пройшло успішно. Педагоги отримали чіткі настанови на вчительських конференціях, до того ж приймали
вітання від керівників громад,
депутатів різних рівнів. Так, помічник депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра відвідала педагогічні
зібрання як в Турці, так і в Борині, Цілому ряду педагогів, а
також навчальним закладам,
вона вручила подяки та грамоти, а тим, чиї вихованці показали високі результати під час
ЗНО, путівки на оздоровлення у
спа-центр
«Женева».
У
Турківській громаді це – Жанна
Гут, Іванна Блажівська, Катерина Гоголевська; у Боринській –
Ольга Височанська, Любов
Явецька, Ганна Дребот та Оксана Нискогуз. З нагоди початку навчального року вона вручила школам 10 волейбольних
та футбольних м’ячів, а також
волейбольну форму Боринському ЗЗСО І-ІІІ ст.
Окрім керівників відділу освіти, педагогів вітали голова Турківської міської ради Ярослав
Паращич та голова Боринської
селищної ради Михайло Шкітак.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогі діти, батьки, вчителі Боринської громади!
Прийміть найщиріші вітання з днем знань.Це світле свято і для тих, хто вчився,
і тих, хто ще збирається до школи. Це день, з якого починається цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень.
Насамперед вітаю тих, хто вперше у житті переступає
поріг школи. Віднині перед вами відкриються всі дороги.
Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті.
Нехай новий навчальний рік буде наповнений святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених класів. Хай відкриє він перед вами нові горизонти
пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців,
батьків – гордістю за своїх дітей.
Зі святом вас усіх !
З повагою, Боринський селищний голова Михайло ШКІТАК.

Дорогу, люблячу, добру і чуйну маму, бабусю, сестру та сваху,
жительку м. Турка – Любу Михайлівну Гаріпову з ювілейним
днем народження щиро вітають сини Микола та Володимир,
невістка Наталія, онуки Богдан та Софійка, сестра Ольга, брат
Зеновій з сім’єю та свати і бажають їй
міцного здоров’я, миру, радості, довгих
років життя у Божій ласці і благодаті.
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню
літ,
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
Хай щастя не відходить від порога
І Матір Божа Вас до серця пригорта,
А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!

Щиро вітаємо нашу дорогу маму, бабусю, прабабусю – Регіну Павлик – з 80-річчям – віком мудрості, поваги й пошани.
Бажаємо добрих днів і теплих посмішок, щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят, позитивних емоцій, спричинених досягненнями дітей, внуків та правнуків. Нехай подальші
дні будуть наповнені щирою любов’ю та підтримкою рідних
людей, удачею, приємними клопотами,
прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Залишайся й надалі прикладом оптимізму, спокою та філософського підходу до проблем. Всіх благ Тобі й
гармонії в душі.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Тебе вітаємо,
Бажаєм миру, радості, добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби Своїм покровом обняла.
З любов’ю та повагою – доньки, зяті, внуки та правнуки.

Колектив Турківської філії ЛОЦЗ щиро вітає з ювілеєм – 70річчям від дня народження – колишню працівницю центру
зайнятості Дарію Ярославівну Телефанко і бажає шановній ювілярці ще довгих і
щасливих літ у радості, доброму здоров’ї,
достатку, злагоді, мирі, під Божим і
людським благословенням.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Дорогі школярі, вчителі та батьки Турківської громади!
Щиро вітаю вас з початком нового навчального року, Днем
знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та
нових відкриттів.
Це – день, з якого починається дорога в майбутнє для
кожного з нас. Усім, хто 1-го вересня прийшов до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у
житті, знайти взаєморозуміння з вчителями, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона
цікава і по-справжньому нескінченна!
Зі святом вас, з Днем знань!
З повагою, Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÍÅÑËÈ ÑÂ²É ÕÐÅÑÒ
Â ËÞÁÎÂ² ÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Вівторок, 24 серпня, у найвеличніше свято нашої держави – День Незалежності, з похмурого неба,
щільно закритого хмарами, рясно проливав дощ. Здавалося, що духовно-патріотичний захід – освячення
пам’ятного знака п’ятьом загиблим повстанцям в урочищі Кариль, доведеться перенести на інший
день. З цим я й зателефонував одному з організаторів цієї, без перебільшення, історичної події для
Турківщини Богдану Петренку й почув впевнену відповідь: «Все відбудеться, як заплановано. Всевишній
знає наші наміри і на час освячення дощ припиниться. А, зрештою, в ті далекі роки, коли повстанці
боролися за Україну в дощ, заметіль, морози, їм було легко?» На завершення нашої розмови Богдан
Степанович наголосив : «Дорога буде непростою». І справді, більше сотні людей на повнопривідних
автівках та дигах вирушили з центру с. Вовче до скорботного місця, де п’ятеро героїв – Роман Оленич,
на псевдо «Гайдамака», він же «Остап»; Федір Копанишин, на псевдо «Голуб»; Омелян Сушинець, на
псевдо «Богдан»; Василь Мацур, на псевдо «Орест» та Іван Кам’янчин, на псевдо «Ясінь», він же «Степан» – у нерівному бою з енкаведистами героїчно поклали свої голови у боротьбі за незалежну Україну,
не зганьбили себе. Іноді здавалося, що величезні вибоїни, заповнені розкислим мокрим грунтом, стануть на заваді і від задуму таки доведеться відмовитися. Але ж недаремно кажуть: якщо Господь дає
випробування, то й допомагає його долати.
Через бездоріжжя не весь транспорт дістався місця призначення. Багатьом довелося йти пішки з півдороги, а декому навіть із с. Вовче, здолавши майже 5 км,
У визначений час до місця освячення пам’ятного знака
під’їхали жителі сіл Шандровець, Верхня Яблунька, Боберка.
Всі в єдиному намірі об’єдналися у велику громаду більше 200 осіб. Серед присутніх були й
родичі: загиблих Романа Оленича та Івана Кам’янчина.
Перше, що привернуло увагу, – величний,
двоколірний, виконаний з граніту, пам’ятний
знак. Стає зрозумілим: задум та його втілення
заслуговують найвищої похвали. Це ж саме
можна сказати й про дерев’яну огорожу, вміло
сплановану, якісно зроблену. Загалом – чудовий ансамбль вдячності й пошанування. За це
велика дяка всім, хто долучився як фінансово,
так і фізичною працею.
…Тихо перешіптуються смереки, скидаючи
на землю дощові краплинки, що залишилися від
недавнішньої зливи, наче оплакуючи героїв. Над
глибокими потоками, та й далеко над верхів’ям
дерев, розноситься священичий спів. Це отці
Михайло та Роман – з Вовчого, Тарас – з Боберки, разом з багаточисельною громадою, моляться за упокій загиблих героїв, а затим й окроплюють це священне місце. До присутніх із зворушливою проповіддю, від якої на очах навертаються сльози, звертається о. Михайло, зосереджуючи
увагу на тому, яким важким був життєвий хрест для загиблих повстанців. Але вони пронесли його з почуттям обов’язку і відповідальності, згідно Божих Заповідей, показавши, як треба любити Україну та як за неї вмирати. Душпастир закликав усіх присутніх бути гідними їхнього подвигу й
відповідально кожному нести свій хрест.
Вдячність та повагу всім, хто долучився до спорудження
цього пам’ятного знака та хто віднайшов історію про повстанців, що загинули тут, висловила староста с. Вовче
Віра Дупіряк. Вона просила односельців та й людей з довколишніх населених пунктів з пошаною відноситися до меморіалу, у молитвах згадувати загиблих. А на завершення запропонувала всім виконати Гімн України. Затим слово взяла
ведуча заходу Алла Кузан. Представивши гостей, що прибули, вона зачитала текст спецповідомлення, надіслане начальником управління МГБ по Дрогобицькій області, заступ-

нику Міністра Держбезпеки України. У ньому йдеться, як карателі організовували операцію з ліквідації боївки та як її
здійснили. Для присутніх ця інформація була надзвичайно
цікавою, а про достовірність її немає жодних сумнівів. Це

ксерокопія розсекреченого документу із найвищим ступенем секретності – літерою «А».
Зворушливим був виступ кіборга, родича Івана Кам’янчина – також Івана Кам’янчина зі Сколівщини. Кланяючись
світлій пам’яті загиблого дядька та його побратимів, він розповів про долю своїх бойових друзів, які героїчно захищали
Донецький аеропорт. Багато з них ще й досі вважаються
безвісти зниклими.
Цікаві епізоди із біографії повстанця Романа Оленича
розповіла його племінниця Ольга Войтович, дочка наймолодшої сестри героя, яка прибула не сама, а з багатьма
родичами. «Роман у сім’ї був найстаршим. Надзвичайно
грамотний, мав величезну бібліотеку. Головною мрією його
життя було те, щоб Україна була вільна від різних зайд та
заблуд. За це, власне, він віддав своє життя. У нас зберігаються листи, які надсилали з Турківського районного відділу
МГБ родині дядька з рекомендацією вийти з повинною. Зрозу-

ÕÒÎ ÑÂÎ¯, À ÕÒÎ ×ÓÆ² Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÀÒÎ?
Нехай влада нам роз’яснить
Нещодавно мав добру нагоду подорожувати Україною. Зокрема, в День Незалежності побував у Каневі, на могилі нашого Пророка Тараса Шевченка. Усюди
чистота, майорять жовто-блакитні прапори, безліч вишиванок, піднесений
настрій, у святкових заходах активну участь беруть учасники АТО. Надзвичайно
цікавий військовий музей, в якому є експонат розбитого БТРа з моєї 28-ї бригади,
на якому підірвалися і загинули розвідники. Зустрівся з бойовими побратимами.
По дорозі заїжджав в інші населені пункти – великі й малі, де мешкають ті, з
якими я ходив бойовими стежками. Надзвичайно гарне місто Шпола – географічний центр України. Зворушлива зустріч з побратимами, у всіх піднесений настрій,
кажуть, що їх шанують, поважають до їхньої думки прислуховуються.
А дай, думаю, зателефоную до своїх у Турку, як у них? Дізнався, що, не дивлячись на
розрекламований в засобах масової інформації та мережі Інтернет, марш учасників АТО,
який в минулому році мав велике зацікавлення і був багаточисельним, не відбувся. Цікавлюся, чому? Виявляється, влада нікого з атовців не попередила, не запросила, а тому на
святкування Дня Незалежності прийшло лише 5 членів нашої організації. Виникає запитання:
невже було важко, як в минулому році, зателефонувати, запросити? Та, більше того, в залі,
де проходили урочистості, не знайшлося місця для учасників АТО. Перші ряди засіли чиновники. Як на мене, там мали сидіти мої бойові побратими, і про це мала подбати влада.
Міський голова має гуманітарного заступника, в обов’язки якого й входить організація подібних заходів.
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міло, що це він не міг зробити». Вона, як і Іван Кам’янчин,
щиро подякували Вовченській та Боберківській громадам, а
зосібно тим людям, хто долучився до спорудження пам’ятного знака, за цю велику справу.
Зворушливими та патріотичними на заході були виступи
Дмитра Себія, уродженця с. Вовче, який сьогодні проживає
на Волині, представника Української Духовної ради, великого патріота, дослідника та активного учасника увіковічення
історії УПА як на Волині, так і на Турківщині. Весь світ його
знає як патріота, що своїм виступом розігнав московських
попів. Це відео в мережі Інтернет має мільйонні перегляди.
Цікаву, водночас і болючу, історію з життя і знищення карателями упівського шпиталю розповів націоналіст, патріот із
Боберки Анатолій Біжик. Змістовною та патріотичною була
концертна програма, за участю учнів Вовченського ЗЗСО
І-ІІІ ст., та учасників церковного хору. Зрозуміло, що на згадку тут було зроблено сотні фотографій.
Важливо відзначити, що спорудження цього пам’ятного
знака – це добра воля націоналістів з с. Вовче та с. Боберка.
Вони робили це з любов’ю, так, як підказувало серце. Нічого
в нікого не випрошуючи, а тому, відповідаючи на деякі докори – чому не покликали того чи іншого представника органів
влади чи депутата – відповідали коротко: інформація про цю
важливу патріотичну подію була у вільному доступі, розповсюджена у ЗМІ, усі, хто мав бажання, могли долучитися.
Біблійна настанова повчає: «що дає права рука, ліва не
має знати». Але все ж потрібно згадати тих, хто долучився
до увіковічення пам’яті п’ятьох упівців. Так, 20 тис. грн.
поофірував уродженець с. Вовче Михайло Роль, 5 тис. грн..
– депутат обласної ради Юрій Доскіч, на 3 тис. грн. закупив
арматури для облаштування основи пам’ятника директор
ПП «Сян» Михайло Кріль, 200 євро дав уродженець с. Вовче,
пілот за професією, житель м. Львів, Іван Ференц. Усі роботи
з оформлення пам’ятного знака, зокрема написи на граніті
виконав знаний на Турківщині художник Михайло Ференц.
Роботи з облаштування добротної основи під пам’ятний
знак виконували жителі с. Вовче Богдан Петренко разом з
сином Орестом та племінником Дмитром з Волині, Василь
Корнутяк, Степан Савчин, Степан Бурич, Михайло Вовчанський, Степан Цибак, Олексій та Сергій Сеніви, Валерій Курус із
сином Василем. Валерій разом із односельчанином Дмитром Сенівим автомашинами ГАЗ-66 доставляли людей на
місце освячення пам’ятного знака. Варто відзначити й роботу жителів с. Боберка – Івана Біжика, який зробив огорожу,
Анатолія Біжика та Ігоря Возняка. Організатори дякують церковному хору УГКЦ с. Вовче, працівникам Народного дому,
жителю с. Шандровець Василю Занковичу, уже згадуваному Дмитру Себію, ведучій Аллі Кузан, старості села Вірі Дупіряк, отцям Роману та Михайлу з Вовчого та Тарасу з Боберки, патріотам Ігорю Солопатичу з Турки та Роману Ільницькому із Завадівки, які на своїх позашляховиках також доставляли людей до місця освячення пам’ятного знака. Потрібно згадати й жителя с. Боберка, учасника АТО Володимира Перога. Він приготував, з нагоди цієї пам’ятної події,
смачні гарячі страви.
Організатори подбали й про те, щоб ніхто з присутніх не
залишився голодним. Поміж частуваннями далеко за обрій
розносився спів патріотичних, повстанських пісень.
На завершення, хочу наголосити на тому, що це пам’ятне,
скорботне місце має бути під особливою увагою влади. Сюди
потрібно приводити учнів, розповідати про великий подвиг
повстанців, виховуючи в них почуття патріотизму та любові до своєї неньки-України. Ну й, зрозуміло, що утримувати пам’ятний знак потрібно в належному стані. Щоб були
особи відповідальні за це як з боку Турківської міської, так і
Боринської селищної рад. А в перспективі його треба включити в патріотичний туристичний маршрут. Спершу – районного значення, а згодом – у межах Галичини, та й навіть
Волині, де зародилася УПА.
На Турківщині пам’ятних історичних місць є надзвичайно
багато. Їх треба лишень відобразити в тематичному путівнику й надати цьому розголос.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ну, це ще нічого. Забули, то й забули. Як кажуть, маємо те, що маємо. Мене до глибини
душі обурює інше. Зокрема, як в Турці вирішують питання з виділення земельних ділянок
учасникам російсько-української війни. Ми просили провести благоустрій у кварталах, де
земля виділена для атовців ( вул. Героїв АТО, біля Розритої Гори, та на Липах) . Влада каже,
що немає коштів. Думаю, фінанси швидко можна знайти, скоротивши величезний штат
міської ради наполовину. Від цього Турківська громада зовсім не постраждає, зменшити
чиновникам премії та інші необов’язкові надбавки. Тих, хто претендує на земельні ділянки, є
не так багато – якихось 25-30 чоловік. І при бажанні усе можна вирішити тихо і злагоджено.
Мене та моїх друзів надзвичайно обурює й те, що міський голова Ярослав Паращич, а
згодом і його підлеглі, ділять учасників АТО на своїх і чужих. Я не розумію, як так може бути.
На війні про це ніхто й не згадує: чи ти з Черкащини, Львівщини чи з Луганщини. У всіх єдина
мета – перемогти ворога. А тут: чиновники, які по декілька разів уникали мобілізації, сьогодні
протирають штани у теплих кріслах, кажуть, що офіцер-прикордонник з Луганщини, житло
якого опинилося на окупованій території, декілька разів мав ротацію в зону АТО-ООС – є
чужий. Особисто я його не знаю, але ті, хто обізнані з цією проблемою, кажуть, що він живе
у наметах та бліндажах. Хоче земельну ділянку на Турківщині, щоб побудувати будинок.
Мене дивує, що влада стверджує, ніби земельної ділянки хоче учасник АТО, який живе в
Криму. Таке в принципі не може бути. Російська ФСБ його б вирахувала за лічені хвилини і
арештувала, або й взагалі фізично знищила.
Я сподіваюся, що турківська влада отямиться й перестане ділити учасників АТО на чужих і своїх. І накінець зрозуміє, що всі однаково захищали нашу неньку-Україну. Якщо це
важко усвідомити, то ми прийдемо на чергову сесію і спитаємо кожного, що він зробив і де
був, коли треба було захищати нашу землю від російської навали.
Микола КОНОВАЛЕНКО,
заступник голови ГО «Учасники АТО Турківщини».
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

(Закінчення. Початок у №№27-34)

ÁÐÀÊ ÑÏÐÀÂÆÍÜÎÃÎ
ÏÀÒÐ²ÎÒÈÇÌÓ –
одна з причин наших негараздів
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала, –
Я ж гавкаю раз в раз,
Щоб вона не спала.
Іван Франко.
Не кожний райцентр має свій парк. У Турці він є. При демократичному керівництві для його огорожі через комунгосп було
закуплено 4 тонни арматури, 50 кубометрів деревини – для
бартеру на метал для цієї ж огорожі. А згодом все це використали на господарські цілі комунгоспу. Парк тим часом помалу перетворюється у присадибні ділянки, його крутосхили – в пустир, дерева і кущі вирубують. А які цікаві були
задумки з директором Львівського музею архітектури і побуту (Шевченківський Гай – авт.) А. Данилюком. Він мав намір
допомогти створити тут бойківський філіал цього музею.
Бойківщина і, зокрема, Турківський район має багато цікавих
архітектурних споруд. Навіть розпочали проектно - планувальні роботи». (газета «Високий Замок», 04.07. 1996 р.).
Для реставрації згаданої вище
церкви в с. Соколики було закуплено 2 т оцинкованої бляхи завезено 11 м куб. пиломатеріалів
(бруси, крокви, лати), 5 тисяч штук
цегли, арматурний пруток, 125 м
куб. дощок – для розрахунку з
майстрами, які повинні були виконати ремонтно-реставраційні
роботи. На жаль, все розтягнуто. Тепер вихідці з цього села
вже понад 5 років збирають
гроші, закуповують матеріали і
самотужки ремонтують цю святиню.
Для цегельного заводу було
закуплено необхідне обладнання (мішалка для глини, дробильна машина для каменя, що є в
глині, преси, формовки та ін.),
модульне приміщення, розміром 100 на 25 м. І все «згоріло».
Тому що згоріли документи про
закупівлю всього цього разом із
конторою колишнього колгоспу
ім. Маяковського, через який
проводили закупівлю вище вказаного обладнання для цегельного заводу. Тоді, під керівництвом голови правління райспоживспілки В. Пастуха, було збудовано в Турці цех із забою худоби. А директор маслозаводу М.
Тюрдьо капітально відремонтував завод, закупив нове обладнання, змонтував з нержавіючих
труб молокопроводи. І все це
«прихватизували». А як би воно
пригодилось сьогодні.
Про причини невмілого господарювання, розгубленості, в якій
опинилися наші земляки після
скасування панщини в Галичині
в 1848 році, І. Франко писав: «А
тепер погляньмо на другий бік
справи: чи свобода винна в тому,
що по знесенню панщини людям
не стало так добре, як би треба
було надіятись. Про те, що свобода застала наших людей неприготованими – нема що й говорити. Жий вони ще й сто літ під
панщизняним (комуністичним –
авт.) буком, то, певно, не були би
ліпше приготовилися до свободи. Адже свобода – не готовий

печений хліб, котрий можна краяти й їсти, свобода – се школа, в
котрій люди вчаться жити полюдськи, так, аби нікому не було
кривди. А звісно, що хто уперше
приходить до школи, той завсігди буває невчений і не приготований. Тільки сама свобода і
ніхто інший може приготовляти
чоловіка і цілий народ до свобідного життя. Отже, сама свобода не буває й ніколи не була лихом»… Чуєте, плаксії за комуністичним «раєм», бо тоді всі мали
роботу. Прийшов з війська і через кілька днів вже кличуть (заставляють) до роботи в колгоспі,
де була плата, як сказав О. Твардовський «трудоднем пустопорожнім й трудоніччю не повнішою». А є ще сьогодні такі, що
ллють крокодилячі сльози за
тюрмою народів, коли людина
використала газету в туалеті, бо
паперу туалетного не було, за це
був кримінал, бо на газеті був
портрет «вождя». За таку дурницю міг загриміти на 10-15 років
до в’язниці. Як сказав В. Іващенко:
Хто сумнівався чи не дуже
вірив
Вождям дволиким, святості ідей,
Везли на Соловки і до Сибіру,
І їх могил не знайдено ніде.
Через малосвідомих маємо
владу, яка імітує, ніби керує державою і захищає її інтереси. Та
й ми самі стали пасивні в її розбудові, пропаганді культури, історичних подій, їхнього відзначення. Не дотримуємось своїх звичаїв, обрядів, не завжди відзначаємо державні свята. Не ставимо у своєму вікні свічку Пам’яті
за померлих від Голодомору,
який нам влаштували московські
окупанти. Я особисто пройшовся селом в цей День пам’яті і не
побачив запаленої у вікні свічки
навіть в окремих вчителів. А хіба
може бути тяжчою, страшнішою,
мученою смерть, ніж від голоду.

ÍÀ ÒÐÀÂÍÅÂ²É ÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÅÍÎ
Днями завершено довгоочікуваний ремонт проїзної частини
вулиці Травнева, хоч зроблений він дещо в меншому обсязі, як
було заплановано. Згідно домовленості, до 2 млн. грн., виділених Турківською міською радою, «Облавтодор» мав додати 1
мільйон гривень як співфінансування. Тоді протяжність відре-

І виховання патріотизму в школах пущено на самоплив. Заходять до мене учні 9-10-х класів і
питають, хто на портреті, на якому зображено Степана Бандеру. Ось і приїхали! У краю, де в
40-х роках ліси були наповнені
воїнами УПА, теперішні 16-17річні діти не знають як виглядає
Бандера. А що казати про Схід
України. Сім років москалі грабують і убивають українців, а в
більшості шкіл немає патріотичного і військового виховання. Комуністична влада старанно вчила дітей справно стріляти і воювати. У школах була різна
стрілецька зброя, якою вчили
вміло користуватися. Радянський Союз відповідально вчив (та
й зараз Московщина вчить) дітей
воювати, хоча їй ніхто не загрожував і не загрожує. Вчив придушувати волелюбні народи Угорщини, Чехії, Афганістану та інші,
а тепер вчить, щоб загарбати Україну. А наші можновладці не думають і не готують молодь до
захисту України, а думають, як би
більше вкрасти.
Там, на Сході, убивають просто так, з нудьги,
Тут жирують, обкрадають,
тут – гризня й торги.
В. Базилевський.
У степу донецькім озвіріли
орди,
В них не половецькі, а московські морди.
Автор невідомий.
Як свідчить історія, москалі в
усі часи вели і тепер ведуть загарбницькі війни і винен московський народ, що має таких
негідників як Путін, про якого
Сергій Борщевський пише:
Моя фантазія розкута
Тлумачить, що він за один:
Раз по-іспанськи курва –
puta.
Виходить Putin –скурвий
син.
Пам’ятаймо і не чекаймо, коли
не стане Путіна, тоді настане
мир. Цього не станеться. Не буде
Путін, буде інший загарбник і
диктатор.
Тоді забуде Україна
Виття хижацьке москаля,
Коли залишиться руїна
Від ординського Кремля.
Ю. Береза.
Це станеться, і довго не доведеться чекати. Я вірю, що теперішні діти доживуть до розвалу Московської імперії. Але
нам, українцям, треба постійно
мати сильну багатотисячну армію, озброєну до зубів. Тоді ніхто
не буде зазіхати на нашу МатірУкраїну. У світі так завжди ведеться, що поважають сильного. Для того потрібно при формуванні бюджету завжди найбільше коштів виділяти на армію і
озброєння. На другому місці в
бюджеті мають бути освіта з наукою, відтак – медицина і т. д.

Справедливо кажуть, що «хто не
годує своєї армії, годує чужу». Для
нас найкращими друзями і приятелями мають бути наша армія,
повітряні сили і морський флот.
Ці мізерні кошти, що виділяють
на оборону, зокрема на озброєння, розкрадають через хабарництво і корупцію, які пронизали й заполонили провладні
структури зверху й донизу, А боротьбу з ними не ведуть, тільки
імітація – вкрав два-три мільйони і відпускають під заставу у стодвісті тисяч до судового розгляду. Хабарника на таких умовах
відпускають, а він через два-три
дні уже за кордоном – шукай
вітру в полі. У нас смертна кара
скасована і це частково правильно. Частково тому, що коли
вкрав гроші, виділені на оборонне відомство, тоді, коли держава перебуває в стані війни, за це
має бути смертна кара, а не
відпуск під заставу з-під варти,
щоб ворог (по-іншому його не
назвеш) втік за кордон.
Хіба не варті розстрілу ті, що
відпустили з України вбивць українських людей – вагнерівців.
Чому, як свідчать демократичні
ЗМІ, близьке оточення президента Зеленського знало про
спецоперацію із їх затримання
і зробило все, щоб воно не
відбулося. Та такий президент
має відразу піти у відставку.
За два роки його президентства корупція і хабарництво
збільшились в рази. Одних
мільйонерів є більше 8 тисяч і
ніхто з влади, прокурорів, суддів
не питає, звідки в них такі статки. Бо самі вони хабарники і корупціонери, хоча, звичайно, не
всі.
Усе перетерпіти можна,
все,
Гуртом пройти це кризове
болото.
Одне дратує, що якась сволота
Жирує зараз, наче кров з нас
ссе.
В. Іващенко.
У їх очах – таке всесилля
жиру,
Немов і світ лиш створений для них.
Поміж мільйонів – трудових
і щирих –
Снують отари ситих і тупих.
М. Гірник.
Повсякденна порожнеча,
Сірий пил марнот.
Там, на Сході, кровотеча,
Тут – кубло мерзот.
Чи наслання, чи химера:
Обира за скрути скрут,
Як не блазня, то боксера
У вожді місцевий люд.
В.Базилевський.
Хочу закінчити свої спогади та
міркування на оптимістичній
ноті, з вірою про щасливе майбутнє України і рідного народу,
віршованими куплетами поетівпатріотів. Адже патріоти люблять
Батьківщину, а ідіоти – її керманичів (прислів’я). Нострадамус
пророкував, що в половині ХХІ
ст. над Дніпром буде квітуча і
багата держава. Вірмо в це пророцтво, працюймо на її розбудову, щоб Україна-мати засяяла в
колі вільних і багатих країн.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

монтованої вулиці складала б 850 м. А наразі за два мільйони
гривень зроблено лише 640 м. Не вистачило коштів на якихось 200 чи 250 м.
Керівники підрядної організації кажуть, якщо не зашкодять погодні умови, то вже з наступного тижня розпочнуть роботи з ремонту
дороги в с. Явора. На це також міська рада виділила 2 млн. грн.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.
28 серпня, на Успіня Пресвятої Богородиці, відсвяткувала
свій 90-річний ювілей наша дорога, любляча,
тур ботл и в а
матуся, найкраща у світі,
добра, чуйна
бабуся і прабабуся, жителька с. Бітля
Марія Ільківна
Тяжкун.
Сер дечно
вітаємо дорогу
ювілярку і бажаємо їй доброго
здоров’я, життєвих сил, родинного тепла і Господньої опіки та
благословення.
Люба матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас
зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам
бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на
столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до
землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас
є,
Хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.
З любов’ю – син Юрій, доньки
Марія, Іванна, Катерина, зять
Сашко, онуки та правнуки.

Шановні вчителі! Дорогі учні,
студенти, батьки!
Щиро вітаю вас із Днем знань!
Саме 1-е
вересня
для кожного з нас –
м о ж ливість дорослим повернутися
у свої золоті роки, а учням і студентам – до
своєї другої домівки – у школи, ліцеї,
училища, коледжі та вузи.
Висловлюю слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю
педагогам, які не тільки щедро
діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів
своєї держави.
Бажаю батькам міцного здоров’я, мудрості, витримки. Школярам,
студентам – підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних
друзів, досягти омріяної мети..
Депутат Львівської обласної
ради Юрій ДОСКІЧ.

ÌÎÒÎÁËÎÊ
ÂÁÈÂ ËÞÄÈÍÓ
Трагічний випадок, за участю
цього
самохідного
сільськогосподарського агрегата, трапився днями у селі
Завадівка. Місцевий житель,
ставлячи двоколісника на стоянку у невелике приміщення, не
зчувся, як втратив контроль
над управлінням (кажуть, пробуксували колеса).
В результаті елементи конструкції мотоблоку завдали йому
смертельного удару, притиснувши
до бетонного облаштування. Від отриманих травм він помер по дорозі до лікарні.
Пишемо про це для того, щоб
власники мотоблоків та іншої
сільськогосподарської техніки були
обережними під час її експлуатації.
Наш кор.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²
ÌÈÕÀÉËÀ ÐÎÌÀÍÎÂÈ×À
Напередодні Дня пам’яті захисників України та з нагоди 7-ї
річниці загибелі біля селища Новосвітлівка Луганської області
жителя с. Явора, 19-річного бійця 24-ї механізованої бригади
Михайла Романовича, в його рідному селі Явора, відбувся традиційний щорічний кубок Героїв України. Михайло був другим
Героєм з Турківщини, що віддав своє життя, захищаючи Україну. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».
Цьогорічними футбольними
гостями турніру були команди
«Прикордонник» із Сянок та
«Дністер» із Вовчого. Як і годиться, перед офіційним
відкриттям, було покладено

міського голови Олег Гришканич, депутат міськради Наталія
Гошівська, начальник фінансового управління міської ради
Володимир Юсипович та
сільський староста Василь

Численні вболівальники мали
змогу насолодитись великою
кількістю забитих м’ячів. Результат матчу – 4:3 – на користь
гостей. Так випав жереб, що команді з Сянок довелося вийти
на футбольне поле і в наступному матчі, після 10-хвилинної
перерви. Суперниками їхніми
були гравці ФК «Дністер». Як і в
першому матчі, гра була видовищна, насичена красивими
футбольними комбінаціями.
Сянківчани здобули другу перемогу і таким чином стали володарями кубка. У третьому матчі
мірялися силами господарі та
команда «Дністер». Матч закінчився з рахунком 0:1. У підсумку, кубок Героїв України ім. М.
Романовича здобули футболісти
ФК «Прикордонник», друге
місце – ФК «Дністер», третє –
ФК «Явора».
Кращим бомбардиром турніру став Володимир Куцак (ФК
«Прикордонник»),
кращим
гравцем – його колега по команді Денис Мельник, кращим
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ÊÎËÈ Ñ²ßÒÈ ÌÎÐÊÂÓ ÂÎÑÅÍÈ
І ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПІД ЗИМУ
Як правило, вже з середини жовтня проходить посів озимих
рослин. Проте рік на рік не виходить, бо треба враховувати
показники температури повітря, щоб правильно провести посадку озимих. Коли і як сіяти моркву восени?
За народними прикметами, посів моркви восени потрібно проводити,
коли вдарили перші морози і земля почала промерзати. Це важливо. Бо
при відлизі насіння почне проростати, а наступні морози знищать ці
сходи. Моркву під зиму треба сіяти приблизно в один час з часником,
цибулею-сіянкою, буряком, бо в них схожі вимоги до температурних показників. Але все ж таки трохи відрізняються. Тому важливо виконувати
агротехнічні правила озимого посіву саме для конкретної рослини.
Перевірити «по черепку» дуже просто. Потрібно взяти грудку з підготовленої грядки і кинути її об землю. Якщо грудка почне розпадатися на
тверді шматочки, значить, земля вже достатньо промерзла.
Морква морозу не боїться: насіння проростає вже при +3 градусах за
Цельсієм, а сходи витримують короткочасні -5 градусів за Цельсієм.
Перший сніг також не проблема для моркви, він легко змітається з посадкових траншей. Якщо ж передбачається потепління, посів варто відкласти.
Якщо у вас покупне насіння, то воно не потребує протравлення. А ось
своє насіння варто замочити у розчині марганцю або фунгіциду. Важливо
до початку посіву добре висушити насіння, щоб воно не заледеніло у
грунті. Насіння моркви дуже дрібне і тому його складно висівати, щоб
воно не сипалося в одне місце. Можна скористатися таким методом:
змішати його з піском (крупним) у малій пропорції 1:10 і більше. Так буде
легше сіяти моркву і потім навесні проріджувати.
Сапкою проводять борозенки на глибину 2-3 см – на щільних грунтах,
до 3-4 см – на легких, супіщаних. Глибина загортання – на 1-1,5 см глибше, ніж при весняному посіві. Дно борозенок для посіву моркви восени
присипають тонким шаром піску. Це свого роду мікродренаж, який запобігає гниттю. На бідних грунтах у грунтосуміш додають перегній, торф.
Борозни засипають грунтом, шаром не більше 2 см, і трохи утрамбовують. Якщо зима малосніжна, грядки варто замульчувати сухим листям
або соломою. Якщо снігу багато, то його покрову буде достатньо. Після
випадання снігу, його можна нагребти на грядки з посіяною морквою.

Загублений атестат про повну загальну середню освіту ВК
№24777599, виданий 28.06. 2004 р. на ім’я Людмили Богданівни
Марич, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АБ №232975,
видане на ім’я Сергія Івановича Мельника, вважати недійсним.
квіти до могили Героя, за участі
керівництва Турківської територіальної громади, депутатів та
сільського старости. Після вшанування пам’яті загиблого захисника України, футбольна
громадськість взяла участь у
відкритті турніру. Його провели
перший заступник Турківського

Яворський. Вони побажали
спортсменам чесної, безкомпромісної боротьби та перемоги, розуміючи, що основний футбольний трофей дістанеться
найсильнішим.
Першими на футбольний газон вийшли команди ФК «Прикордонник» та ФК «Явора».

воротарем – Іван Занкович (ФК
«Явора»).
Господарі турніру висловлюють щиру подяку Турківському
міському голові Ярославу Паращичу – за сприяння та активну
підтримку цього цікавого футбольного дійства.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМОГЛИ ВОЛОНТЕРАМ
У минулому номері газети ми подали інформацію, в якій бійці 4-ї
роти «Січ» 92-ї бригади, що дислокується в Авдіївці дякують турківським волонтерам за гуманітарну допомогу, надіслану їм.
Йдеться про Мирославу Калинич та Марію Матківську.
Втім, Мирослава Петрівна та Марія Іванівна вважають, що буде нечесно, коли згадують лише про них. Власне, за їхнім проханням публікуємо
інформацію про тих, хто долучився до цієї потрібної і корисної справи.
Так, з Лосинецької школи на закупівлю продуктів харчування надійшло
500 гривень, стільки ж – з Ільницької, 2150 грн. – від Турківської міської
ради, 300 грн. – від фінансового управління міськради, 1000 гривень дав
житель с. Лопушанка Василь Швед, 200 гривень – Оксана Риштей, п.
Галина Василівна – 2 кг капучіно. Не обійшлося без дитячих малюнків. Їх
з добротою та вдячністю малювали учні Турківського ЗЗСО №1.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Охоронному підприємству на постійну роботу потрібні охоронники з власним авто.
Графік роботи: вахта (доба через добу), Закарпатська область.
Ми пропонуємо: проживання за рахунок підприємства, витрати
на пальне, компенсація за використання власного авто.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: +38098-233-33-76; +38-068-391-66-07;
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Вважати нечинними втрачені: статут релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви с.
Лосинець Турківського району Львівської області, зареєстрований рішенням виконавчого
комітету
Львівської обласної ради народних
депутатів
від
13.12.1991 р. №680, та
свідоцтво про реєстрацію
статуту релігійної громади
від 13.12.1991 р. №680/370.

Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї
ВС
№044376, видане на ім’я Миколи Миколайовича Ватага,
вважати недійсним.

Загублений сертифікат на право власності на землю (середньоземельну частку) серія АВ №114 , виданий 02.06.1997 р. на ім’я
Ольги Миколаївни Синюшкович, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив неврологічного відділу КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття молодшій медичній сестрі Галині Миколаївні
Сеньків з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив ПП «Тур-Авто» висловлює щире співчуття диспетчеру
АС Тетяні Олександрівні Сенюзі з приводу великого горя – передчасної смерті матері.
Колектив поліклінічного відділення КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття медсестрі ендокринологічного кабінету Ельзі
Богданівні Кравець з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Богдана Михайловича Цуняка.
Колектив терапевтичного відділення КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття оператору ІАВ Ірині Миколаївні Рибчич з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття ліснику
Надсянського лісництва Віталію Миколайовичу Рибчичу з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ»
глибоко сумують з приводу передчасної смерті сторожа лікарні
Миколи Івановича Черчовича і висловлюють щире співчуття рідним
покійного.
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