В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹46

(1707)

Ï’ßÒÍÈÖß, 19 ëèñòîïàäà 2021 ÐÎÊÓ

Ì²ÑÜÊÈÉ ÑÊÂÅÐ ÎÍÎÂËßÒÜ
Дев’ять років тому, в рамках проведення Всесвітніх бойківських фестин та напередодні
виборів до Верховної Ради, за кошти нашого земляка (тоді кандидата до парламенту) Ігоря
Пукшина, біля міської ради, було гарно облаштовано й урочисто відкрито чудовий сквер, де
розмістили ігровий дитячий майданчик, місця для відпочинку. Гості та містяни не могли
налюбуватися – як тут красиво! Проте минав час і нашими ж «стараннями» сквер втрачав
початковий вигляд. Знаходилися неадеквати-хулігани, які нищили лавки, ліхтарі, зазнав руйнацій навіть і фонтан.
Цьогоріч новообрані керівники
міської ради, бачачи жалюгідний стан
парку, вирішили провести його реконструкцію. У бюджеті передбачили кошти, оголосили тендер. Фірма-переможець зобов’язалася за 685 тис. 400
грн. провести реконструкцію. В даний
час тут тривають роботи. Уже облаштовано площадки для лавочок,
кріплення для гойдалок та ліхтарів.
Як розповів нам секретар міської ради
Олександр Гвоздінський, у планах
змонтувати тут ігровий комплекс, садово-паркові ліхтарі, гойдалки на пружині, гойдалки на стовпцях, гойдалки-балансир, каруселі, «гірки» для дітей, перекладини для заняття спортом, відновити фонтан та лавочки для сидіння. Враховуючи те, що надворі осінньо-зимовий
період, реконструкцію планують завершити влітку наступного року. Проте вже зараз містяни кажуть,
що в парку потрібно встановити камери відеонагляду – для того, щоб фіксувати тих, кому прийде в
голову безглузда думка щось тут знищити, а відтак і притягнути їх до адміністративної відповідальності і змусити відшкодувати нанесені збитки. Та й ми всі, жителі міста, маємо бути не байдужими до
можливих хуліганських дій.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Працівники Турківської районної філії
Львівського ОЦЗ щиросердечно вітають з ювілеєм колишнього директора Турківського РЦЗ
Михайлину Василівну Музику і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я, безмежного щастя, радості, родинного тепла, Божої опіки, невичерпної енергії на довгій
життєвій стежині.
Ваш ювілей – не привід
для печалі.
Ваш ювілей – це
зрілість золота.
Хай до ста, а, може, ще і
далі
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Здоров’я Вам – від води ключової,
Багатства – від землі святої.
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

18 листопада відсвяткувала свій ювілейний
день народження Валентина Юріївна Іжик.
Колектив Верхньовисоцького ЗЗСО щиросердечно вітає колегу по роботі з золотим ювілеєм.Валентино Юріївно, бажаємо Вам: весни на серці, краси в душі, щастя в житті, удачі
на Вашому шляху. Нехай сміх від душі продовжує життя, нехай кожен
день проходить в хорошому настрої, нехай лавини
здоров’я обрушаться на
Вас, а печалі розіб’ються
об рифи.Будьте завжди
такою веселою, доброю, красивою, ніжною. Божої Вам опіки і
Ангела- охоронця на кожен день.
Хай молодість Ваша ще довго квітує.
Усмішка сяє на Ваших устах.
І лише хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!

Колектив пологово-гінекологічного відділення КНП «Турківська
ЦМЛ» щиросердечно вітає з днем народження Євгенію Василівну
Артимович – професіонала-медика, людину щиру, мудру, товариську, співчутливу; хорошого, надійного друга і порадника в житті.
Бажаємо Вам, шановна імениннице, міцного здоров’я, родинного щастя, добра, щоб життя було чудовим і світлим, ну, і звичайно, любові – любові від Бога, від чоловіка, дітей, онуків. Хай Мати
Божа Вас охороняє на всіх дорогах Вашого життя. Живіть довго і
щасливо.
Хай щастя не відходить від Вашого порога,
А Матір Божа Вас до серця пригорта.
Хай доля, подарована від Бога,
Цвіте здоров’ям, радістю і миром –
На многії і благії літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва
електроніки та провідний
роботодавець Закарпаття,
оголошує набір на посаду
лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транспортування, харчування, медичне страхування та проживання для іногородніх.
Чекаємо вас за адресою:
Закарпатськ а обл., Ужгородський район, с. Розівка,
вул. Концівська, 40, 89424.
Дзвоніть: 0 800 400 204
(безкоштовно по Україні).

Парафіяни УПЦ с. Бітля щиросердечно вітають з днем Ангела та днем народження настоятеля церкви о. Михайла Завущака.
Всечесний отче Михайле! Від щирого серця вітаємо Вас із
днем Ангела і днем народження! Нехай ласкавий Господь
Бог щедро благословляє Ваше життя і служіння, дарує здоров’я, сили, наснагу та Дари Святого Духа для подальшої і плідної
праці у Винограднику Господньому!
Нехай Покров Матері Божої буде над Вами. а Святий архістратиг Михаїл молитвами і заступництвом допомагає Вам у
кожній справі та починаннях. Дякуємо
Богові за дар Вашого життя і покликання!
Дякуємо Вам за молитву, працю та служіння! Нехай Господь Бог сотворить многії і
благії літа!
Ми всі бажаєм щиро Вам
Ще довго-довго з нами жити.
В неділю й свято в церкву йти
І щиро Господу служити.
Щоб Вас люди шанували,
В громаді слухали й поважали.
Хай Мати Божа просить свого Сина,
Щоб була здорова й щаслива вся
Ваша родина!

У ці прекрасні листопадові дні відзначає свій 80-літній ювілей наша дорогенька, любима, турботлива, найкраща у світі
дружина, матуся, бабуся, швагрова Михайлина Василівна Музика. Рідненька, бажаємо, щоб Ви завжди були здоровою, щасливою, сповненою життєвих сил та енергії.
Нехай всі тривоги обходять Вас стороною,
а життя дарує стільки радості, щоб її вистачало на всіх. Божої Вам опіки та Ангелаохоронця на довгій життєвій ниві!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!
Любимо і цілуємо – чоловік Павло, син Ігор, невістка Наталія, онуки – Христина з чоловіком Олегом, Ілона, швагро Михайло з сім’єю.
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ÍÅÌÀ ÂÅËÈ×Í²ØÎ¯ ÄÎË²…
Цей ясний, сонячний і теплий листопадовий день надовго запам’ятається
хвилюючим і радісним моментом кожному з нас, вчителів-словесників: відбулася тепла і приємна зустріч із ветераном-педагогом, заслуженим вчителем України – Галиною Костянтинівною Бабунич. Ми вдячні Богу за можливість спілкуватися на відстані через засоби медіакомунікації. Все це – не
випадковість. Адже наша люба і рідна, великий педагог – педагог від Бога,
майстер слова, ювелір людських душ, джерело добра і милосердя – зустріла
свій знаменний 90-річний ювілей.

На світі є чимало пам’ятників великим
і меншим, ще меншим і зовсім маленьким людям. Пам’ятника ж Учителю
немає. Як і самому життю,оскільки життя – просто життя, а Вчитель – просто
вчитель.
Ці віковічні слова не дають спокою не
одному поколінню вчителів. Мабуть тому,
що вчителя, в порівнянні, оцінюють за
іншими показниками. Хоч з давніх-давен
наші діди і прадіди навчали своїх нащадків: «Зніміть капелюха перед священником та вчителем».

Мабуть тому, що вчитель – просто вчитель. І, як твердить Ліна Костенко: «Я
долю собі вибрала сама», так і вчитель
не нарікає на свій вибір. Адже він його
зробив сам.
А, може, це вчитель просто народився під такою зіркою? І не захотів іншої
долі. Як і не бажала наша неперевершена, дорога і така рідна Галина Костянтинівна. Вчителька добре усвідомила слова великого педагога Василя Сухомлинського: «Нема щасливішої долі,
коли людина йде з рук твоїх, людино, у
світи – на краплю світ людніє». Тому, не
зважаючи на різні життєві перипетії,
вона все ж вважає себе щасливою. У розмовах вчителька розповідає про свій нелегкий, але переплетений стрічками
радості, життєвий шлях…
Наша ювілярка народилася під яскравою зіркою на чарівних берегах Ворскли, у селі Хухри, що на Сумщині, того
далекого 1931 року. Вже самі роки розказують біографію героїні. Гомоніла Україна сільськими колективізаціями.
Нам сьогодні страшно про це згадувати.
Тридцяті не залишили солодких спогадів
ні людям, ані історії. А що ж робити?
Всьому потрібно вчитися. Споконвічний
хлібороб почав жити по-новому. І як
тільки життя стало трохи налагоджуватись, змінюватись до кращого, почалася війна 1941 року. Тодішні діти не розуміли лексичного значення цього страшного слова. Так у дитячому серденьку

вмістилась ще одна жахлива картина. 23
червня 1941 року провели татуся на
фронт. А в листопаді прийшла похоронка: «Ткаченко Костянтин Іванович пропав безвісти». Це ще один ніж у серце
дитяти. Таким було дитинство.
1945 рік – Перемога. Наступили важкі,
але зі світлими надіями, часи. Галина Костянтинівна почала свою посвяту на освітянській ниві: поступила в Охтирське
педагогічне училище. І, як згадує нині
Галина Костянтинівна: «15-річне дівча
мріяло стати вчителькою, ще не відаючи, які вимоги ставить до людини ця професія, найвідповідальніша на землі, бо вчителю суспільство довіряє найдорожче – дітей, свою надію,
своє майбутнє. Слід бути не
тільки неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких
знань та високої культури, а й
прагнути до втілення в собі
людського ідеалу. Вимогами
обраної мною професії я керувалась в підготовці до кожного уроку протягом сорока
одного року, працюючи зі своїми учнями».
«Дякую Богові і своїй щасливій долі, що в педучилищі
були дуже гарні вчителі, які
добре підготували нас, як будувати взаємовідносини з учнями, як виховувати в них інтерес до навчання», – каже ювілярка.
Початок освітянської ниви –
трудової дороги – 14.10.51
року, у Нижненській семирічній школі. Там, у Нижньому, і зустріла своє щастя –
Івана Семеновича Бабунича.
13 травня 1951 року одружились.
Івана Семеновича скерували начальником пошти в с.
Верхнє Висоцьке, а Галину Костянтинівну – вчителем української мови та літератури у Верхньовисоцьку СШ. Тут почався новий шлях – нові злети і випробування. Сім’я Бабуничів подарувала життя
п’ятьом дітям. На жаль, первісток Сергійко покинув цей вибагливий світ ще немовлям. Важким тягарем залягла в душі
велика втрата. Але цю душевну пустоту
заповняв дзвінкий лепет молодших діточок. Щастям, добром і радістю повнилася оселя української родини, зберігаючи звичаї і традиції славної землі…
І знову чорна смуга… Важким і похмурим був листопад 1979 року: помер Іван
Семенович. На тендітні жіночі плечі звалився важкий тягар повсякденних життєвих клопотів. Рухнула міцна фортеця…
Але і це горе не зламало Людину, яка і
в калюжах бачила зорі. Галина Костянтинівна була не тільки доброю матусею,
працьовитою господинею, але і сівачем
доброго, мудрого, вічного.
Важкою була доля цієї великої душі
Людини. Багато пройдено, зроблено й
пережито. Роки минають, але душа не
старіє, бо повниться добром, любов’ю
рідних, діточок, онуків і правнуків. Вони
– життєдайне джерело, що кріпить свою
Матусю снагою до життя, невичерпною
енергією, вірою в свої сили, надією на
майбутнє і любов’ю до Світу.
Та не тільки… Скільки учнів вилетіло
з-під крила Великого Педагога… І мені
пощастило бути у довгому списку. Я час-

тенько згадую і розповідаю своїм дітям,
знайомим і навіть своїм учням, якими
захоплюючими були розповіді Галини
Костянтинівни на уроках літератури –
ми інколи навіть не зауважували, як
швидко збігав час. Ніхто і не насмілювався порушувати тишу на уроці, навіть
найбільший бешкетник. Бо, як Михайлик, Василько, Ігорко чи Іванко можуть
вчинити щось погане?.. Цей лагідний
погляд злагоджував весь негатив, який
міг би породити небажаний конфлікт.
Вона була взірцем кожному, жила, як
навчала, і навчала, як жила. Завжди
привітна, скромна, доброзичлива. Мабуть не було такого поняття, такого завдання, щоб не зуміли виконати ці золоті руки. Творити добро – найбільше
покликання. Своєю невтомною працею, терпінням, наполегливістю, а найбільше – самопожертвою, удостоїлася
гордого звання «Заслужений учитель
України», звання «Відмінник народної
освіти» та ордена «Знак пошани». Не
кожному судилося досягти таких висот.
«Швидко та невпинно летять роки,
залишаючи спогади, які зігрівають душу
в моєму надвечір’ї й завдають болю невтішними втратами.
Так, я щаслива. А хіба це не щастя,
коли відчуваю, що не даремно прожила на білому світі, віддавши серце моїм
учням, виростила і виховала з коханим
чоловіком Іванком двох синочків – Андрійка та Іванка, двох донечок – Наталочку та Надійку?! А внуки, Іринка, Оксаночка, Любочка, Оленочка, Людочка,
Андрійко, Романко, Іванко. А скільки
радості у правнуках! Невже це не щастя?» – запитує Галина Костянтинівна.
Люба Ювілярко! Дорога Галино Костянтинівно! Тисячі, ні – мільйони сердець випромінюють тепло, яке повертається до такого ніжного і водночас
глибинного серця. Ці маленькі джерельця, що наповнювались роками,
ваших знань, добра, поваги , утворюють цілий океан. Бо нема ні учня, ні учениці, які б не згадували Вас добрим словом. Розлетілись Ваші пташенята по
всьому світу і Вашу науку взяли з собою.

Дорогу, добру, щиру, привітну,
життєлюбну, гарну і чуйну подругу
Михайлину Василівну Музику від
щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілеєм!
Бажаємо здоров’я та сил, радості та щастя, любові та натхнення, жити яскраво
кожного
дня.
Многая і благая
літ – під Господньою опікою і благословенням!
Дні летять, як
вітер, безоглядно,
Світить сонце і мете пороша.
Тільки знайте: на будь-якім
десятку
Ви для нас – і рідна, і хороша.
Бажаємо нашій ювілярці
Здоров’я найміцнішого.
З кожним роком ставати не
старшою,
А молодшою і милішою!
З повагою – подруги Ганна Антонівна та Ірина Іванівна.

Братова Ольга з дочкою Іванною, сином Русланом, сином Миколою, дочкою Людмилою та
їхніми сім’ями щиросердечно вітають з ювілейним днем народження дорогу і люблячу
їм людину – жительку м. Турка
Михайлину Василівну Музику.
Вони бажають
ювілярці міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, достатку, радості, добра, миру, рясних Божих благословінь.
Хай Матінка Божа з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного, щастя без
ліку.
Щасливого, доброго, довгого
віку!

ПРИСВЯТА З НАГОДИ
90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ
Вклоняюся Вам доземно!
І не знаходжу слів у словнику.
Бо й Грінченко, й ніхто ще
(В цьому певна),
Не зміг створити дяку
За любов палку.
Хотілось би найкраще оцінити,
Але ж де взяти скарби нам оці?
Аби могли ми Вам не заплатити–
Віддячити за все, що маємо в
житті.
Такі слова батькам говорять
діти,
А Ви нам Мамою у школі були теж,
Бо вчили нас – учитись і радіти
всьому…
І щирості душі не було меж.
Пройшли роки…
Я теж працюю в школі.
Цей поклик мій – клич Вашої душі.
Я вдячна Богу, вдячна долі
За те, що були в мене добрі вчителі.
Нехай же Вам освічують шлях зорі,
І сонечко не гасне на путі.
Нехай до Вас сторицею поверне
Усе тепло, що кожному дали.
І магмою добра охопить світ
мізерний,
Бо суміш цю також створили Ви.
Нехай береже Мати Божа,
Ангел-хоронитель поруч крокує,
А Господь із Сином стільки ж літ
дарує.
Устами усіх випускників – учениця
1986 року випуску Надія Височанська
(Бурчин).

ÍÀ ÐÅÉÑ² ËÜÂ²Â-ÑßÍÊÈ
ÇÀÏÓÑÒßÒÜ ²ÍÊËÞÇÈÂÍÓ
ÅËÅÊÒÐÈ×ÊÓ
Уже незабаром через Турківщину
курсуватиме перша електричка,
пристосована під маломобільні групи населення, а також під пасажирів,
які везтимуть гірськолижне спорядження. Її запустять на рейсі Львів –
Сянки. Йдеться про оновлений приміський електропоїзд, який нещодавно капітально відремонтували.
Ця електричка максимально пристосована для маломобільних пасажирів на
кріслах. Всередині вагона є поручні,
кнопки виклику поїзної бригади, пандуси, вхідні двері відчиняються завдяки
електронному управлінню. Також під
потреби людей з інвалідністю облаштований санвузол, а для пасажирів із
дітьми тут є пеленальний столик.
Для людей із порушеннями зору всі
вк азівники про дубльовані шрифтом
Брайля, у тамбурах та на підлозі вагонів
нанесені жовті обмежувальні лінії,
внутрішні вхідні двері вагонів пофарбовані у контрастний жовтогарячий колір.
Також всередині модернізованої електрички є кріплення для перевезення
велосипедів та гірськолижного спорядження.
Наш кор.
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ÂÎÍÈ ÁÓËÈ ÍÅÑÊÎÐÅÍÈÌÈ
В одній з публікацій у районній газеті ми дізналися про
важливу патріотичну роботу, яку проводять активісти с.
Вовче з метою висвітлення героїчної боротьби Української
Повстанської Армії. Зокрема, позаминулого року, в урочищі
Ріг, де в січні 1948-го московськими окупантами було знищено криївку, встановили пам’ятний знак і освятили його.
Стало традицією для вовчан під час урочистостей, які проходять в селі, покладати квіти до братської могили, яка знаходиться на сільському цвинтарі, де похоронені повстанці
цієї криївки.
А в серпні цього року місцеві
націоналісти віднайшли місце,
де у 1952 році була окупантами
розгромлена криївка. в урочищі
Кариль. Там загинуло п’ять повстанців. Також тут встановили
пам’ятний знак. До речі, знаковим є й те, що це був останній
бойовий підрозділ УПА на теренах нашого району. А якщо до
двох криївок, що функціонували
неподалік села при активній
підтримці мешканців, додати
ще й те, що в лавах ОУН-УПА у
воєнний та повоєнний часи служило більше 23 мешканців села,
то село має чим гордитися. Серед них Андрій Ференц – особистий охоронець легендарного “Зіра”. У серпні 1949 року він
загинув разом з командиром,
неподалік села Лімна. Цих патріотів називали “хлопцями з
лісу”, адже справді їхньою домівкою був саме ліс. Там вони
жили, створювали плани на боротьбу з окупантами.
У криївці, що в урочищі Кариль, де 4 квітня 1952 року загинуло 5 повстанців, перебували два уродженці сусіднього
села Жукотин. Це Василь Мацур, на псевдо «Орест», та Омелян Сушінець, на псевдо «Богдан». Цих хлопців я добре знав
особисто. І не тільки знав. З
Мільком Сушінцем навчався у
2,3 і 4 класах Бережоцької початкової школи. Він був на рік
старший за мене, добре фізично розвинений, найвищий у
класі. Після закінчення початкової школи, я пішов у 5-й клас у
Лімну, а він залишився вдома,
бо батька вже не було і потрібно було допомагати матері
по господарству. Василя Мацура я також добре знав. Будучи
парубком, він ходив на вечірки
у Бережок з іншими хлопцями.
Ці вечірки організовували дівчата. У кожному селі в осінньо-зимовий період дівчата збирали-

ся прясти куделю (волокно),
тобто сук али нитку, з якої
пізніше ткали полотно і шили
сорочки, штани та інший одяг. А
ще збиралися дівчата з сусідніх
хат на «капустянку», тобто чистити капусту. Оскільки на такі
«капустянки» сходилися дівчата з цілого кругу, то парубки приходили на вечірки (кавалєрку).
Так, що Василя я майже кожного вечора бачив на цих вечірках. Обоє вони жили по сусідству, на вулиці Кривий Круг, або,
як говорили старші люди, на
Старій дорозі. Крім Василя та
Омеляна, ця вулиця дала не
одного повстанця. Наприклад,
Юрія Мацура, на псевдо «Скала», який загинув у с. Ластівка, у
1951 р., під час однієї з облав
карателів. Ця вулиця вкінці 50-х
років, по суті, була партизанським штабом. Саме з неї часто
забирали сім’ї на допити у Лімну
на заставу. З цього приводу хотів
би навести один випадок, який
мені запам’ятався. Десь у 194748-х роках, пізньої осені, ми навчались у Бережку у школі, яка
знаходилась буквально за 2-3
метри від дороги. На одній із
перерв дивимося – по дорозі зі
сторони Жукотина йдуть чоловіки і жінки, осіб 10-12-ть, а по
боках – солдати з автоматами.
Ми підбігли ближче до вікна,
щоб подивитись на них, а в нашому класі вчилася молодша
сестра Василя Мацура Катерина. Глянувши у вікно, вона
впізнала батька, Василя (він ще
не був у підпіллі), сусідів, і, злякавшись, заховалася в класі за
пічку, дівчата її там прикрили.
Боялася, щоб і її не забрали.
Крім Василя Мацура, Омеляна
Сушінця, Юрія Мацура, які згодом стали воїнами УПА, тутешні
хлопці були надзвичайно
сміливі і відкрито виступали
проти московських окупантів.
Знову наведу один приклад.

ЕСТАФЕТУ
ЗУСТРІЧАЮТЬ У
СТРІЛКАХ
Велично й піднесено передавали естафету,
в рамках всеукраїнського флешмобу «Батько наш Бандера», жителі Турківської міської
ради своїм сусідам – до Стрілок. Виконання
патріотичної пісні супроводжувалося численними глядачами, які фіксували цю подію на
фото- та відеокамери.
Біля пам’ятника Провіднику українських націоналістів в м. Турка чисельно зібралися працівники міської ради, закладів культури, бібліотечних
установ та просто небайдужі люди, щоб вкотре наголосити, що Степан Бандера є справді величною
постаттю, а незалежна, вільна Українська держава – це мрія мільйонів людей, що поклали своє
життя за її суверенність.
Передавав естафету міський голова Ярослав
Паращич, активний учасник Революції Гідності,
учасник російсько-української війни.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Зимовий вечір… Дівчата з усього кругу зібралися на вечірки.
Як звичайно, прядуть куделю у
хаті в Мотичака Івана. Десь через годину прийшли жукотинські хлопці. І, як тільки зайшли, заспівали пісню під мелодію гімну колишнього Союзу,
але слова мені ці добре запам’яталися: «Годі коритися катові
спільному, годі терпіти московське ярмо»… Після цього, у
хаті створилася така атмосфера, що навіть ми, малі дітлахи,
це відчули. Адже було чого переживати. На вулиці кожного
вечора ходили наряди солдат із
Лімнянської застави. Я уже не
кажу про зловісні оперативні
групи «червонопогонників» по
«борьбе с бандитизмом». Ці
сміливі хлопці, які виголошували націоналістичні гасла, співали такі ж пісні, критикували окупаційний режим, заслужили на
те, щоб згадати їх імена. Це,
перш за все, Гобрей Микола,
згодом учитель Хирівської школи-інтернату; Дребот Дмитро,
випускник Самбірського статистичного технікуму; Голотяк
Михайло, Лехновський Іван. Ці
хлопці не одну ніч доночовували у підвалі Лімнянської застави.
А щодо Василя Мацура і Омеляна Сушінця, які загинули в
квітні 1952-го року, то з ними я
зустрічався у вересні 1951 року.
Ось як це було.
Водій колгоспу ім. Коцюбинського с. Бережок возив
колгоспну картоплю в Борислав
і, прийшовши додому, сказав, що
в Бориславі можна купити шапку-ушанку. А ці шапки тоді були
в моді. Я, почувши, кажу йому,
що принесу гроші, щоб він і мені
купив таку шапку. І раптом хтось
заходить до комори і мене обнімає. Я так налякався, бо, доторкнувшись рукою, зрозумів,
що то озброєна людина. Думаю:
«Усе, напевно прийшли за
мною», бо перед тим цілим класом поступили в комсомол. Але
чоловік мені говорить: «Василю, тихо-тихо ходім до хати».
Заходимо в хату, а в хаті є троє
людей, придивляюсь, а то зі
мною Мілько. Він мене заспокоїв, що , мовляв, знають, що
вступили в комсомол, але, щоб
не боялися, ніхто нічого не буде

нам робити, щоб вчилися, бо
Україні потрібні вчені люди. Дав
гроші й попросив, щоби я сходив у магазин і купив 5 пачок
цигарок «Аврора». Звичайно, я
не міг відмовити. А від нашої
хати всього за 300 м в будинку
знаходилася опергрупа у складі
7-8 осіб на чолі з майором Васильєвим. Заходжу в магазин,
беру цигарки і йду додому.
Хлопці сиділи в хаті. Мама якраз зварила вечерю, запропонувала хлопцям повечеряти. Я
віддав цигарки. Вони подякували за вечерю і пішли з хати, але
пішли не за річку, у напрямку
Дністрика чи Боберки, а в протилежному напрямку – у бік Кичери. І люди в нас всі в селі думали, що криївки повстанців
знаходяться в Кичері або в Горбках, у Жукотині.
А наступного разу я їх вже
бачив мертвих, 4 квітня 1952
року. Я тоді навчався у 9 класі
Вовченської середньої школи і
жив у гуртожитку. Коли ми , учні,
підійшли до центра села, то побачили багато військових машин, в яких сиділи водії-червонопогонники. Ми відразу ж зорієнтувались, що проходить
якась широкомасштабна операція. Школа була на тому місці,
де зараз знаходиться спортзал,
поруч проходила дорога, а за
дорогою, навпроти нашого класу – будинок.
Десь на третьому уроці заїжджає військова машина під цей
будинок, з неї знімають 5 трупів
і припирають до стіни. А на п’ятому уроці до нашого класу зайшов директор з начальником
Турківського управління МГБ,
підполковником Хижняком,
який наказав, щоб ми вийшли з
класу «узнавать бандитов». Ми
вийшли і, звичайно, впізнали і
Василя, і Мілька. Ну, а якщо говорити про моїх однокласників
Павла Лехновського, Миколу
Мушака, Василя Зинича, то вони
жили за 250 м від Василя і
Мілька і навіть пасли з ними
корів. Але хто міг собі дозволити сказати, що впізнає. Адже в
енкаведистсько-кагебістських
камерах, під час очних ставок,
матері змушені були не впізнавати своїх синів. Наступного дня
їхні тіла забрали на машину і повезли, очевидно, в Турку, на Завалину, куди відвозили тіла загиблих з цілого району.
Повертаючись сьогодні до
трагічних подій квітня 1952 року
і загибелі п’ятьох повстанців, не
можна не згадати і про трагічну
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долю однієї людини, яку замордували карателі в кагебістських
камерах, вибиваючи зізнання
на допитах. Це 20-річна дівчина, красуня на весь Жукотин,
Ганна Бахур, з якою Василь
Мацур дружив. Звичайно, коли
він уже вступив в загін УПА,
зв’язки між ними були, але не
такі як до цього, а з більш великою пересторогою та конспірацією. В селі про це знали. Але
знали не тільки доброзичливці,
але й ті запроданці, які на
людському горі хотіли стати багатими. В народі їх називали
сексотами, зрадниками, перекінчиками, стукачами і т. ін. І
одного дня Ганну викликають на
допит в Лімну, на заставу, а через два дні її забирають в Турку.
По селі подейкують: «Ковальову Ганю хтось замельдував,
що вона носила їсти партизанам, і її забрали».
Так, носила, бо ж як ішла, то,
звичайно, не з пустими руками,
несла хлопцям їсти. І не тільки
їсти. Вона виконувала обов’язки зв’язкової і мусила мати
інформацію про обстановку в
селі.
Принагідно хочу пояснити сучасному читачеві, що в нас у
Західній Україні, до 60-х років
слово «партизан» означало
виключно націоналіст в сучасному розумінні. Або ще люди
говорили «українські партизани», бо знали, що є «руські
партизани».
Протримали Ганю кілька днів
у Турці і відпустили, але, прибувши додому, не могла говорити.
Їй відбили нирки, очевидно, пошкодили й інші органи. На
третій день дівчина померла. У
таких важких муках, з гордо
піднятою головою, зустрічала
мученицьку смерть наша бойківчанк а. Хоронили Ганю не
тільки жителі Жукотина, а й навколишніх сіл – Дністрика, Бережка, Вовчого – з хоругвами
своїх церков.
Слухаючи нашу землячку, народну артистку України Оксану
Білозір, коли виконує пісню «Україночка»:
… Били, вбивали,
На чужину гнали,
А я не скорилася,
Українкою я народилася!»,
мені здається, що вона співає
про нашу красуню, прекрасну
бойківчанку з гірського села
Жукотин Ганю Бахур.
Василь КОСТЬ.
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ÊÍÈÃÀ – ÁÅÇÖ²ÍÍÅ ÄÆÅÐÅËÎ ÇÍÀÍÜ
Життя зі сміхом і плачем
Все більше кособочиться.
Та бути лиш спостерігачем
Не можу. І не хочеться.
Вадим Крищенко.
Як відомо, щоб збільшити
надходження грошей до бюджету, Турківська міська рада планує (чи вже вирішила?) всі комунальні приміщення, що знаходяться в оренді, виставити на
конкурс – хто більше буде в майбутньому платити за користування, за тим його закріплять. І
в цьому є мудрий підхід.
Мене особисто хвилює, як
книголюба (а я маю право так
називатись, бо в моїй домашній
бібліотеці є близько 3 тисячі
книжок, якими всі бажаючі завжди користувались і користу-

ються), доля книжкового магазину в м Турка. Для мене моя
бібліотека – мій університет.
Якщо приміщення книгарні
виставлять на конкурс для здачі
в оренду, то там в майбутньому
можуть торгувати не книжками,
а алкоголем і тютюновими виробами. Адже ці товари, на
жаль, користуються більшим
попитом, ніж книги. І від їх реалізації власник має значно
більший прибуток. Тим більше,
тепер катастрофічно впала
кількість любителів читання
книг. Багато хто мотивує це тим,
що є Інтернет. Але без книги (духовного хліба) людина духовно
деградує. Справедливо твердить П. Таланчук: «Люди, які
читають книжки, завжди керуватимуть тими, хто дивиться те-

левізор», а від себе додам – і
тими, які сидять тільки в Інтернеті.
У зв’язку з тим, що книжковий
магазин в Турці є єдиним на Турківщині, його треба обов’язково зберегти.
У ньому реалізовують різноманітну літературу. Особливо
дитячу. У разі закриття магазину, читачам, особливо батькам,
доведеться їхати в Самбір, щоб
там придбати книжечку для дитини. Який вихід? Не виставляти це приміщення на конкурс, а
просто узгодити з власником
цього магазину відповідну суму,
яку він зможе платити за оренду приміщення.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець і книголюб,
член КУНу.
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Боринська селищна рада повідомляє про те, що в приміщенні
селищної ради відбуватимуться громадські слухання містобудівної документації про відведення земельної ділянки індивідуальної житлової забудови в межах населеного пункту під будівництво
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Либохора,
по вул. Центральна, Боринської територіальної громади Самбірського району Львівської області, площею 0, 2000 га гр. Драб Уляні
Іванівні.
Замовник: Боринська селищна рада.

Національний природний парк «Бойківщина» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря на промисловий майданчик, який розташований за адресою: 82547, Львівська обл., Самбірський район, Боринська ТГ,
смт. Бориня, вул. Воїнів УПА, буд. 32.
Підприємство займається збереженням генетичного, видового
і ландшафтного різноманіття Українських Карпат, інших природних комплексів і об’єктів, що мають важливе природоохоронне,
наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.
Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються
наступні забруднюючі речовини, які підлягають нормуванню:
азоту діоксид – 0,092976т/рік, вуглецю оксид – 0,090652 т/рік,
речовини у вигляді суспендованих частинок (пил) – 0,02925 т/рік та
парникові гази 13,081268 т/рік.
Адреса для подачі зауважень та пропозицій, терміном 30 днів з
моменту опублікування в пресі:
Самбірська районна державна адміністрація:
80100, Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 8.
Тел.: тел./факс +38 03236 20546; https://www.sambirrda.gov.ua
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації:
79026, м.Львів, вул. Стрийська, 98.
Тел./факс: (032) 238-73-83; e-mail: envir@mail.lviv.ua.
Національний природний парк «Бойківщина» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловий майданчик, який розташований за
адресою: 82547, Львівська обл., Самбірський район, Боринська ТГ, смт. Бориня, вул. В. Стуса, буд. 26.
Підприємство займається збереженням генетичного, видового
і ландшафтного різноманіття Українських Карпат, інших природних комплексів і об’єктів, що мають важливе природоохоронне,
наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.
Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються
наступні забруднюючі речовини, які підлягають нормуванню:
азоту діоксид – 0,092976т/рік, вуглецю оксид – 0,090652 т/рік,
речовини у вигляді суспендованих частинок (пил) – 0,02925 т/рік та
парникові гази 13,081268 т/рік.
Адреса для подачі зауважень та пропозицій, терміном 30 днів з
моменту опублікування в пресі:
Самбірська районна державна адміністрація:
80100, Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 8.
Тел.: тел./факс +38 03236 20546; https://www.sambirrda.gov.ua
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації:
79026, м.Львів, вул. Стрийська, 98.
Тел./факс: (032) 238-73-83; e-mail: envir@mail.lviv.ua.
Загублене посвідчення особи, яка проживає в гірському населеному пункті – серія А №474990, видане 28.01.2010р. Верхненською сільською радою на ім’я Марії Дмитрівни Галишич, вважати
недійсним.

Робота в Польщі! Документи за рахунок фірми. Зарплата 17зл/
год. Тел.: 098-835-6134

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагоги Риківської гімназії у глибокій жалобі з приводу непоправної втрати – передчасної смерті колишньої вчительки початкових класів Ніни Володимирівни Цюцик.
Вже сорок днів минає з часу смерті чудової педагогині, яка
вивчила і виховала не одне покоління в школі с. Багнувате. Глибокий біль не вщухає в серцях тих, хто її знав, з ким дружила, хто
працював разом з нею. У нашій пам’яті Ніна Володимирівна залишиться доброю, скромною, чуйною колегою. Співчуваємо чоловікові, дітям, онукам і всій родині.
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