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Колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. сердечно вітає із 60-річчям
від дня народження вчителя трудового
навчання Івана Михайловича Ярошовича
і бажає шановному ювіляру неба безхмар-
ного, здоров’я без ліку та довгого-довгого
мирного віку.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!

Колектив працівників ветеринарної служби району  щиро-
сердечно вітає  з 50 -річчям головного бухгалтера Турківської
районної державної лікарні ветеринарної медицини Ірину
Юріївну Слабокруг і  бажає шановній ювілярці  мирного неба

над головою, міцного здоров’я, родинного теп-
ла і довголіття.

50-річчя – день особливий!
Він дарований Богом навік.
Хай він буде прекрасним, щасливим
І дарує тепло многих літ!

Хай Господь береже у здоров’ї
І примножує успіх й любов.

Хай у кожному дні, в кожнім слові
Будуть щедрість, добро знову й знов.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Якщо Ви виїхали з місця фактичного проживання та не маєте мож-

ливості отримувати пенсію/грошову допомогу:
Зателефонуйте до АТ «Укрпошта» за номером: 0800 300 545 (дзвінки

безкоштовні.
Повідомте про необхідність отримання пенсії/грошової допомоги за

іншою адресою та передайте наступну інформацію:
1. Прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової до-

помоги.
2. Адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року.
3. Паспортні дані (серія та номер паспорта).
4. Номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги.
5. Нову адресу для виплати: індекс найближчого до Вас відділення

Укрпошти, назву населеного пункту, вулицю, будинок, номер квартири
(при потребі в отриманні виплат вдома).

З першого дня оголошення
воєнного стану в Україні актив-
но включилися у волонтерство
жителі Боринської та Турківсь-
кої громад, демонструючи
єднання та віру в наших захис-
ників, яким  готові допомагати
всім необхідним. У Боринській
громаді на даний час уже зібра-
но готівкою 820 тисяч гривень,
1850 доларів США, 150 євро та
100 злотих. На спеціальний ра-
хунок для підтримки Збройних
Сил України перераховано 30
тисяч гривень, 20 тисяч  гривень
з яких надійшло  від НПП «Бой-
ківщина» та 10 тисяч гривень –
від приватного підприємця Ми-
коли Коцовича. Слід відзначи-
ти, що коштів від  Боринської
громади є значно більше, адже
чимало громадян, церковні гро-
мади перераховують пожертви
безпосередньо на відкриті ра-
хунки  для Збройних Сил Украї-
ни.  Щодо старостинських ок-
ругів, то ситуація виглядає на-
ступним чином:  у Боберківсь-
кому зібрано 82212 грн., 1000
дол. США та відправлено 4 буси
допомоги у вигляді продуктів
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Ці слова Великого Українця та Пророка нації Тараса Шев-
ченка сьогодні, в час російської агресії, мають особливу ак-
туальність. Немає сумніву – ми вистоїмо і переможемо! А
Московія, яка розпочала агресію, згине, як роса на сонці. Таку
впевненість нам вселяє українська армія, що героїчно боро-
нить кожен клаптик рідної землі, демонструючи небачений
героїзм та волю до перемоги. Надійним тилом, який з перших
днів агресії працює для потреб фронту, стали люди, звичні
громадяни, незалежно від статусу, посади й соціального ста-
новища. Всі зорганізовані для потреб фронту. Дають кош-
ти, продукти харчування, засоби гігієни, одяг, харчі.

харчування, одягу,
ліків, засобів гігієни;
Шандровецькому –
64224 грн., відправле-
но 3 буси допомоги;
Верхньояблунському –
67800 грн., 650 дол.
США, 50 євро, 100 зло-
тих, 2 буси допомоги;
Нижньояблунському –
72353 грн., 100 євро, 6
бусів допомоги; жителі
сіл Нижній та Верхній
Турів зібрали 17350
грн., відправили 3 буси
допомоги;  жителі сіл
Сянки та Беньова –
18350 грн., 2 буси до-
помоги;  жителі сіл
Нижнє, Верхнє, Яворів
– 43500 грн., одну га-
зель і один бус допо-
моги;  сіл Бітля та Сиг-
ловате – 87512 грн., 3

буси допомоги; села Карпатсь-
ке – 16100 грн., 2 буси допомо-
ги; сіл Нижнє Висоцьке, Заріч-
чя, Яблунів, Ропавське, Штуко-
вець – 46500 грн., 2 буси допо-
моги;  сіл Риків, Межигір’я, Баг-
нувате – 43800 грн., 2 буси до-
помоги; сіл Комарники, Буко-
винка, Зворець – 5900 грн., 200
дол. США, 2 буси допомоги; с.
Верхнє Висоцьке – 59800 грн.,
4 буси допомоги; с. Либохора –
22230 грн., 6 бусів допомоги і
одну машину дров; сіл Нижнє
Гусне і Верхнє Гусне – 28900
грн., 2 буси допомоги; сіл Крив-
ка та Івашківці – 28320 грн.,
один бус допомоги; смт. Бори-
ня – 55 000 грн.,  2 буси допо-
моги. Сама ж селищна рада та
її структурні підрозділи зібрали
60980 гривень. Загалом, станом
на 10 березня, сформовано та
відправлено  на фронт та жите-
лям міст, де тривають активні
бойові дії, близько 50 транспор-
тних засобів з допомогою. Се-
лищна рада щиро вдячна
польським друзям з Бещадсь-
кого повіту за збір та передачу
речей першої необхідності для

української армії та  тимчасово
переміщених осіб. До пункту
збору селища Бориня вже при-
було з Польщі  10 транспортних
засобів з вантажем.

Близько мільйона гривень
зібрали  жителі Турківської гро-
мади. Наразі конкретні суми в
розрізі сіл не називаємо через
те, що працівники оперативно-
го штабу інформацію уточнюють.
Щодо збору допомоги, то тут
працюють, як і в Боринській
громаді, 24 години на добу. І ре-
зультат також відчутний. Уже
зібрано й відправлено потребу-
ючим 7 т картоплі. Господині
наліпили 700 відер вареників,
голубців, млинців та пельменів.
Спекли 160 ящиків пиріжків й
різних смаколиків. Відправлено
більше 200 ящиків консервації.
Особливо чітко і ефективно во-
лонтерська робота налагодже-
на у Завадівському старостинсь-
кому окрузі (староста Олег Пав-
лик). Пакунки формують вагою
приблизно 20 кг, куди входять
продукти харчування, засоби
гігієни, інші потрібні речі. Почи-
наючи з 24 лютого, їх зібрано
майже 400. Відправлено 21 ав-
томобіль гуманітарної допомо-
ги.

Відчутну допомогу  продукта-
ми харчування, засобами
гігієни, одягом та білизною гро-
мада надає тимчасово пере-
міщеним особам.  Також до Тур-
ківської громади надійшла до-
помога від польських друзів та
наших співгромадян, що сьо-
годні там живуть або працюють.
Координатором є настоятель
костелу Успіння Пресвятої Бо-
городиці Діви Марії м. Турка
ксьондз Андрій Гано. Це пере-
важно медичні засоби, засоби
гігієни та продукти харчування –
від м. Славково, м. Зелена Гура,
гміни Чарна та від Володимира
Маудзи. Два буси медикаментів
з цієї допомоги відправлено на
фронт, а один передано  КНП
«Турківська  центральна міська
лікарня».

Обидві громади Турківщини
вдячні польським колегам за
таку потрібну допомогу, як і всім
небайдужим жителям нашого
краю, що долучаються до волон-
терства і в такий спосіб набли-
жають спільну перемогу. Водно-
час просять й надалі бути актив-
ними й  посильно допомагати
героїчній  українській армії та
людям, що потерпіли від війни.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАКОННЕ ПРАВО ВБИВАТИ
РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ

В Україні вступив в силу Закон «Про забезпе-
чення участі цивільних осіб у захисті України»

Відповідно до його положень, цивільні особи не нестимуть відпо-
відальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які
здійснюють збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст. 1 згаданого закону, у період дії воєнного стану
громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства,
які на законних підставах перебувають на території України, мо-
жуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російсь-
кої Федерації та/або інших держав, у тому числі отримати вогне-
пальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог,
встановлених Міністерством внутрішніх справ України.

Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вог-
непальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти
України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку,
визначених Законом України «Про забезпечення участі цивільних
осіб у захисті України».

Разом з тим, цивільні особи зобов’язані здати отриману ними
вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів
Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення
або скасування дії воєнного стану в Україні. За порушення цієї ви-
моги цивільні особи нестимуть кримінальну відповідальність.
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Підготовка автомата і
патронів до стрільби

Підготовка автомата до стрільби проводиться для забез-
печення його безвідмовної роботи. Для підготовки автомата
необхідно: провести чищення, оглянути автомат у розібра-
ному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зібрано-
му вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед
стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і
патронник.

Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряд-
жанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і
просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стрільбою. При
цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не
хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашаруван-
ня і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед
бойових патронів навчальних.

Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим на-
льотом чи іржею, їх треба витерти чистою ганчіркою. Патрони по-
трібно зберігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ АВТОМАТОМ
При користуванні автоматом треба суворо дотримуватися заходів безпеки. Найперше пе-

ревірити, чи він не заряджений. При огляді автомата, спорядженні і розряджанні магазина бути
обережним, дотримуватися послідовності дій.

Перед спуском курка автомат тримати під кутом. Категорично забороняється направляти автомат
на людей, незалежно від того, заряджений він чи ні. Після завершення стрільби автомат поставити на
запобіжник. При спорядженні магазина патронами не допускати ударів по капсулю патрона. Заборо-
няється використовувати патрони з осічкою.

Характеристика 
затримки 

Причина затримки Спосіб усунення затримки 

Неподача патрона. 
Затвор у передньому 
положенні, але пострілу 
не було: у патроннику 
немає патрона 

Забруднення або 
несправність 
магазина 
Несправність засувки 
магазина 

Перезарядити автомат і продовжувати 
стрільбу Замінити магазин Відправити 
автомат до ремонтної майстерні 

Утикання патрона. 
Патрон кулею уткнувся у 
казенний зріз ствола, 
рухомі частини 
залишилися у 
середньому положенні 

Гнутість загинів 
бокових стінок 
магазина 

Утримуючи рукоятку затворної рами, 
видалити патрон, що уткнувся, і 
продовжувати стрільбу При повторенні 
затримки замінити магазин 

Осічка. Затвор у 
передньому положенні, 
патрон у патроннику, 
гачок спущений, але 
пострілу не було 

Несправність 
патрона 
Несправність 
ударника або ударно-
спускового механізму 
Забруднення або 
застигання мастила 

Перезарядити автомат і продовжувати 
стрільбу При повторенні затримки 
оглянути і прочистити ударник і ударно-
спусковий механізм; якщо вони поламані 
або спрацьовані, відправити до ремонтної 
майстерні 

Відвести рукоятку затворної рами назад і, 
утримуючи її в задньому положенні, 
відокремити магазин і вийняти уткнутий 
патрон 
Вийняти затвором або шомполом гільзу з 
патронника, продовжувати стрільбу 
При повторенні затримки прочистити 
патронник і патрони 
Оглянути і прочистити від бруду викидач і 
продовжувати стрільбу 

Гільза не виймається. 
Гільза у патроннику, 
черговий патрон уткнувся 
в неї кулею. Рухомі 
частини зупинилися у 
середньому положенні 

Брудний патрон або 
забруднення 
патронника. 
Забруднення або 
несправність 
викидача 
(послаблення 
пружини) 

В разі несправності викидача автомат 
відправити до ремонтної майстерні 

Відвести рукоятку затворної рами назад, 
викинути гільзу і продовжити стрільбу При 
повторенні затримки прочистити газові 
шляхи, частини, що гнуться, і патронник; 
частини, що гнуться, змастити 

Невикидання гільзи. 
Гільза не викинута зі 
ствольної коробки, а 
залишилася в ній 
попереду затвора або-
дослана затвором назад 
у патронник 

Забруднення частин, 
що гнуться, газових 
шляхів або 
патронника 
Забруднення або 
несправність 
викидача При несправності викидача автомат 

відправити до ремонтної майстерні 

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ
З АВТОМАТА І СПОСОБИ

ЇХ УСУНЕННЯ
Простота будови автомата забезпечує високу надійність і

безвідмовність його роботи. Однак, внаслідок забруднення ме-
ханізмів, тривалого невикористання, спрацювання частин,
недбалого поводження з автоматом, а також через не-
справність патронів, можуть виникнути затримки при
стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усунути перед на-
ступним заряджанням. Для цього необхідно швидко відвести зат-
ворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати
стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й
усунути одним із способів, наведених у таблиці:
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МИ В СТАНІ ВІЙНИ І ЦЕ НАМ МОЖЕ ЗГОДИТИСЯ

 1. Ставтеся до будь-якої  зброї  як до заряд-
женої. Тримайте ствол зброї спрямованим в без-
печному напрямку. Це найважливіше правило,
за виконанням якого потрібно ретельно стежи-
ти незалежно від того, де ви знаходитеся і що
робите. Безпечне - це напрямок, при якому ви-
падковий постріл не призведе до поранення вас
або оточуючих. Будьте особливо обережні, за-
ряджаючи або розряджаючи зброю. Виробіть
звичку стежити за тим, куди направлено зброю,
якщо буде в ваших руках або чужих; не спрямо-
вуйте зброю на людей, і не дозволяйте цього
робити іншим. Пояснюйте це найважливіше
правило безпеки всім, хто має намір взяти в
руки зброю. Якщо ви весь час можете контро-
лювати, куди направлено зброю, при випадко-
вому пострілі ніхто не постраждає.

2. Якщо ви не використовуєте зброю - роз-
рядіть її і зніміть з бойового взводу. Заряджайте
вашу зброю тільки на стрілецькому рубежі, і
тільки коли ви готові стріляти. Розряджайте, як
тільки закінчили - до того, як упакуєте її в чохол,
повернетеся з нею в автомобіль або додому.
Під розряджанням  розуміється відсутність кулі
в патроннику і зняття гвинтівки з бойового взво-
ду. Якщо передаєте зброю іншій людині, пере-
конайтеся, що вона не заряджена, або дотри-
муйтесь підвищеної обережності. Після пере-
рви у використанні переконайтеся, що зброя не
заряджена, навіть якщо ніхто, крім вас, нею не
користувався.

Безпечне зберігання
зброї так само важливе, як і
безпечне використання.
Тримайте зброю в сейфі або
металевому ящику, в роз-
рядженому і невзведеному
стані, в замкнутому стані.
Обмежте доступ непов-
нолітніх - дітей і підлітків.
Пам’ятайте, що в підлітково-
му віці зброя викликає знач-
но більший інтерес і потяг.
Відповідати ж за наслідки
доведеться вам, як власнику
зброї.

3. Не покладайтеся на запобіжник і вбу-
довані в зброю заходи безпеки. Ставтеся до
будь-якої зброї з почуттям, що вона може вистр-
ілити в будь-який момент, навіть без натискан-
ня на спусковий гачок. І запобіжник, і ударно-
спусковий механізм - механічні пристосування.
Як і будь-які інші, вони можуть вийти з ладу. У
той же час, людська помилка (неправильне роз-
бирання-збирання, некоректне регулювання) -
набагато більш ймовірна причина випадкового
пострілу.

Не торкайтеся до спускового гачка, поки ви не
готові стріляти. Привчайтеся тримати палець
подалі від спускового гачка (на скобі або за її
межами). Не намагайтеся натискати на спуско-
вий гачок, якщо зброя на запобіжнику. Вивчіть
керівництво користувача, щоб точно знати, як
користуватися запобіжником на вашій зброї.

4. Будьте твердо впевнені у своїй меті і в тому,
що позаду неї. Куля не може зупинитися в
повітрі. Ніколи не стріляйте до тих пір, поки не
уявляєте собі точно, де завершить політ ваша
куля і яку перешкоду вона зустріне на своєму
шляху. Ніколи не стріляйте «на звук», «на рух»
або «на колір», якщо не бачите вашу мету чітко
і недвозначно.

5. Використовуйте тільки відповідні боєприпа-
си. Кожна зброя вимагає застосування боєпри-

пасів певного калібру і типу. Використання інших
може призвести як до виходу зброї з ладу, так і до
нещасних випадків, внаслідок непередбачува-
ності результату пострілу.

6. Якщо зброя не вистрілила при натисканні на
спуск, будьте гранично обережні. Шанси на не-
сподіваний і випадковий постріл при несправності
зброї набагато вищі, ніж зазвичай. Направте
зброю в безпечне місце, і користуйтеся  нею мак-
симально акуратно. Якщо зброя відмовила один
раз, це може статися знову. Не використовуйте
зброю, поки не встановите і не усунете причини
несправності.

7. Використовуйте захист очей і слуху при
стрільбі. Хоча дане правило більше стосується
вогнепальної зброї, деякі види пневматичних гвин-
тівок можуть бути дуже гучними в закритих при-
міщеннях.

Застосовуйте саунд-модератори, беруші або
спеціальні навушники. Також пам’ятайте про ви-
соку небезпеку рикошетів, стріляючи на коротких
дистанціях. Деякі види боєприпасів схильні до них
значно сильніше, ніж зазвичай. Стрілецькі оку-
ляри допоможуть виробити хорошу звичку і збе-
регти ваш зір.

8. Перед пострілом переконайтеся в чистоті
стовбура. Наявність в стовбурі сторонніх пред-
метів може як вивести зброю з ладу, так і значно
відхилити кулю від передбачуваної траєкторії.
Майте при собі комплект для чищення вашої
зброї, і користуйтеся ним при найменшій підозрі

на засмічення каналу ствола. Якщо в стовбурі
застряг сторонній предмет, ні в якому разі не на-
магайтеся «вистрілити» його. Застосовуйте шом-
пол.

9. Не змінюйте вашу зброю без належної підго-
товки, але доглядайте за нею регулярно. Модиф-
ікація та ремонт стрілецької зброї вимагають дос-
віду і підготовки. Пневматичної зброї це стосуєть-
ся повною мірою, особливо у випадку з РСР-гвин-
тівками і їх резервуарами повітря високого тиску.
Серйозні роботи краще довірити  досвідченому
майстрові.

Будь-яка зброя схильне до зносу, потребує ре-
гулярного чищення та догляду, а також у своє-
часній заміні зношених деталей.

10. Стріляйте тверезим! Як і автомобіль, зброя
- це предмет підвищеної небезпеки. Поранення
або летальний результат від пострілу в нетвере-
зому стані - основна причина нещасних випадків
при поводженні зі зброєю. Не торкайтеся до зброї
після вживання алкоголю. Не давайте цього ро-
бити іншим. Будьте розсудливі.

Пояснюйте ці правила всім, хто може мати до-
ступ до зброї, включаючи ваших близьких і дітей.
Використовуйте здоровий глузд і завжди добре
уявляйте собі наслідки своїх дій.

Далі буде.
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Розпочалася насильницька загальна мобілізація до
червоної рекрутчини. Ще за «перших москалів» у квітні
1941 року забрали Івана Макара (1918 р.н., Куринсько-
го), Михайла Торищака (1919 р.н.,  Симйонового з Гал-
івки),  Миколу Торищака (1919 р.н., з Турянчиних) і Дмит-
ра Шульгака (1919 р.н.,) Тут дороги їхні розійшлися. В
«коловорот» визволителя потрапили Михайло і Мико-
ла Торищаки. Вони не родичі, в кожного з них прізвище
йде від різних гілок. А ще в Михайла був друг Антон Гом-
зяк, якого він називав братом. Вважаю, що він з Турків-
щини, батька звали Мироном. Збереглися два листи
Мирона, в яких він також називає Михайла братиком і
пише  «часто згадую той період життя, який ми разом
прожили, а дуже пам’ятається  тому, що були то важкі
часи». А ще він цікавиться, що нового в Турці, як з кад-
рами, яке керівництво. Отже, без сумніву, він – уродже-
нець Турківщини.

« На «обучении» командир сказав: «Вы должны ис-
пользовать каждый куст». Ми слово «использовать»
зрозуміли як «повзати». От і кинулись повзати майже
навперегонки. Роздався вистріл в повітря, а ми «ис-
пользуем» далі. Нас наздогнали: «Что, бежать взду-
мали, падлы бандеровские, ... вашу мать!» Ми довго не
могли зрозуміти, що так його розізлило. Згодом поро-
зумілися, але «понимаю» закінчилося словами : «Еще
повторится, следующая пуля – ваша». І вистрелив по-
над наші голови» (Зі спогадів Михайла Торищака).

 За тими ж спогадами: «Служив я телефоністом. Ово-
лодів російською. Тренували нас зразково ходити мар-
шем. У червні 1942 р. нам видали нове обмундируван-
ня і провели маршем по Красній площі перед мавзо-
леєм. А потім: «Кто из  Западной Украины – шаг впе-
ред!» Майже всі ступили той «шаг» в пекло. З нас зняли
форму, віддали цивільний одяг, дали кожному велику
сокиру, посадили в товарняк і відправили в Молотовсь-
ку область (так з 1940-го до 1957 року іменували Пер-
мську область). Так сини України в холодному чужому
краю, в солікамських лісах, під дулом п’яних «надзира-
телей» стали «исполнять норму лесоповала». З ранку
до смерку. Без перепочинку. Годували баландою.
Міцніші допомагали слабшим. Люди падали намертво,
як мухи. Їх волокли конвоїри і просто кидали в сніг, не
даючи навіть поглядом провести товариша в останню
путь. Вмирали, знеможені голодом і непосильною пра-
цею. Відійшов у  засвіти і друг Михайла –  Микола Тори-
щак. Упав біля його ніг. Михайло схилився над  ним, але
дістав прикладом удар у спину: «Работай, сука!»

Згодом усіх розселили по квартирах. Стало трохи
легше, бо було тепліше, і жінки, хоч і самим не було що
їсти, деколи підгодовували  їх. Та люди гинули.  Тисячі
сугорбиків під снігом.

«Нас із сорока тисяч живими залишилося тільки се-
меро, –  згадує Михайло Костянтинович. –  Ми з Анто-
ном вирішили рятуватися досить небезпечним спосо-
бом: написати лист Сталіну і Ворошилову  (він тоді був
заступником комісара оборони). «Беспокоить» вождя
могло коштувати розстрілу. Та ми наважилися. Краще
загинути від кулі, ніж від голоду і холоду. Ми, без пере-
більшення, дистрофіки, що від вітру падали, написали
славу «труду во имя родины», хвалили і дякували «за
роботу» своєму старшині і як ми рвемося на фронт «за-
щищать  родину от захватчиков под умным руковод-
ством нашего вождя великого Сталина». Через кілька
днів нас покликав начальник і сказав, що Сталін відгук-
нувся на наше прагнення на фронт і вас «определяют
в 29 стрелковый полк». Минуло два з гаком роки вис-
нажливої каторги,  дикого реготу конвойних, втрати
друзів. яким іноді, ризикуючи  своїм життям, криючись
від злого ока конвоїра, допомагав виконати «норму».
Першого жовтня 1944 р. я прийняв присягу і мене на-
правили в Московську школу радистів. Курсантом був
до перемоги. Оволодівав знаннями  на відмінно. На
день перемоги ми, курсанти, йшли окремою шеренгою
на Красній площі. Та знову після помпезного маршу
мене направляють в «рабочую роту Центральной базы
автотехснабу», призначають кухарем. У червні 1946 р.
я демобілізувався.

Про роки «служби» на лісоповалі треба було мовча-
ти» (Розповідь записано 1980 року).

«Другі москалі прийшли в Ясінку в липні, перед Пет-
ра, в середу 1944 р. – згадує Єва Пузич (Перших Ко-
валів, 1922 р.н.) Чоловіків стали силою забирати на

війну. Це не була мобілізація, а жорстоко-насильниць-
ке гоніння за людьми. Служити чужинцеві не хотіли.
Близько ста чоловіків і юнаків зігнали в Бітлю. Рідні з
Ясінки носили їм їсти. Йшли пішки. Солдати насміха-
лися, а потім «предупредили», щоби більше не прихо-
дили, бо їх відправлятимуть на фронт.

 Військової справи їх не навчали. І погнали, відірва-
них від худоби, землі, плуга і коси хліборобів по незвіда-
них дорогах Європи. Якими були ті дороги? Куди вони їх
завели? На погибель. П’ятдесят двоє навічно залиши-
лися на землях Польщі, Словаччини, Чехії. Чорна пла-
ховина накрила село:  мертварії – одна за одною. Про-
стягала руки до наших гір Марія Пецкович (1904 р.н,
Пантелеймонова): «Отут недалеко, за  отими горойка-
ми загинув мій Михайлик, мій синочок». Господь обда-
рував її багатьма чудовими дітьми та вічна туга закам-
’яніла в очах  матері за Михайлом. Був її синочкові всього
вісімнадцятий рік.

Вісімнадцятеро з тих п’ятдесяти двох пропали без-
вісти. В очманілих людей снувало в голові: як це «про-
пали», адже людина не голка, щоб отак, як булька на
воді – і нема. Єдиному синові Федькові Торищака Сте-
пана (Мацюкового) було лише двадцять років. Одним-
єдиним сином був Василь Галишиного Івана (Яся з-під
Горба), двадцять два роки мав. Сибірської каторги заз-
нав Петро Ковальчак зі всією родиною (15 осіб). Писав
з фронту родині листи у Воронезьку область, куди їх
перевезли, що був двічі поранений і «скоро будемо
перепливати велику ріку». То ж чи не Одра накрила
своїми хвилями бойківського селянина, котрий зносив
голод і холод тайги задля того, щоби його брат-повста-
нець Пилип зміг боронити рідну землю від всякого чу-
жинця. Безслідно пропав  й Іван Масьович, а його
вдячні онуки Микола, Ольга, Орест і Іван донині збері-
гають благенькі листи-трикутнички, написані рукою діду-
ся. Про що там написано, тепер не прочитаєш, бо пи-
сані вони олівцем і звісно ж не на столі, а, за розпові-
дями тих, що повернулися з війни, писали, приклавши
папір на спину товариша, на коліно чи долоню.

А може ті наші односельці, що навічно залишилися
на сусідніх землях і буквально в один момент склали
голови, прокладали шлях армії, як чорна піхота. Отак з
цеглиною їх гнали в бій першими, а за ними йшли чер-
воноармійці. Їм, «вооруженным», акуратними половин-
ками цегли, уже наперед було винесено смертний ви-
рок, а додому чорною птахою летіла мертварія (похо-
ронка) – «погиб смертью храбрых».

Здається, що це про них пише Віктор Рафальський в
автобіографічному романі-поемі «Зойк і лють»: «Та ось
як з мінним полем бути…

– Дурниці!.. комдив замовк і раптом, нахилившись до
Кротова, сухо спитав: Це, як його, бійці знають про
міни?.

– Ні, товаришу комдив.
 – Лади. Тоді звели своїм комротам мовчати. Ось. А

туди пошли взвод. Розвідка, мовляв, боєм.
– Підірвуться, товаришу комдив.
– Ось, ось! Це й треба. І без саперів розмінують. Най-

швидший спосіб. Ну, дій!
Наказ був настільки незрозумілий Кротову своєю

нелюдяністю, що він довго стояв біля дороги, дивля-
чись у землю».

Як було насправді, ми, мабуть, уже не дізнаємось
ніколи, бо ті сорок шість, котрі повернулися з війни,
скалічені і виснажені, до кінця днів своїх жили під штам-
пом «о нерозглашении».  Під різним приводом вони
відмовлялися зустрічатися зі школярами.

«Я ж не можу розказати дітям, як нас тижнями не
годували, а воші жерли до крові. Отак, знімеш рубаху,
стрясеш, а тоді руками зішкребеш з себе – сипалось як
пісок, бо ж місяцями ми не милися», –  згадував зго-
дом фронтовик Матвій Данкович.

А як поводився завойовник? Радянський і німець-
кий, котрі непрошеними прийшли у село. Чим вони за-
пам’яталися свідкам тих лиховісних років? Ось вона,
жива історія.

«Я сиділа в хаті з дітьми. Зайшли два німці і стали
щось шваркотати. Я стискала плечима, що нічого не
розумію. Німець бере з креденса ніж і мене за руку,
показує на двері: йди! Я дуже тремтіла зі страху, а діти
так перестрашилися, що навіть не плакали. Я думала,
що мене ведут на страту, ледве плету ногами. Вийшли

ми на дорогу, а я чую коло пивниці голоси, сміх. Думаю
собі, що то зі страху хто кричить, а хто регоче. Коли ми
підійшли ближче, то побачила, що жінки і дівчата чис-
тять бульбу. Ото й мене німці привели чистити, тому й
ніж взяли. По роботі німці нас відпустили додому, дали
кожному консерву. А через якийсь час ті самі німці при-
носять дітям два відра зупи. Залишили зі своїми відра-
ми. Я втішилася, що буде що на деякий час діточкам
їсти. Поставила до комори на холод. Аж ту на другий
день уже москалі підпирают, німці відступили. Прийш-
ли до хати совіти, стали робити райвах, перекидали
все, щось шукали.  Знайшли в коморі відра з зупою й
понесли з собою». (Записано від Марії Дутки, 1914 р.н.)

«Я пам’ятаю розповідь моєї баби по маминій лінії
Настуні Костик: «Коли проходив фронт, ми втекли в
Ластівки. Там кумурували в дуже доброго газди Кома-
ричиного. Коли трохи стихало, ми ходили додому поди-
витися. У нашій хаті на Глинищах розмістився німець-
кий штаб. Я приходжу і бачу, що німці розклали вогонь
майже під стайнею, щось там смажат. Я почала дуже
йойкати: «Німчики, та що ви робите, згорит стайня і
хата. Де я дінуся з таков великов челяддю?» Був чех-
перекладач. Він перевів, що я сказала. То був чин, а не
солдат. Я здогадалася по крою і кольору мундира. Він
замахав руками, усміхнувся і сказав: «Не бійтеся, ми
вам не зашкодимо, бо вміємо поводитися з вогнем. Ми
цінуємо порядок у вашому господарстві».

Іншого разу  я прийшла накопати бульби. Хоч Кома-
ричин давав нам і бульбу, і молоко. Що варили собі,
давали і нам. На городі я увиділа перекопану грядку.
Німці витягали матину і збирали дробину, бо велика
бульба лишалася в землі. Я взяла зі стодоли мотику і
почала перекопувати, накопала великої бульби. Я їм
сказала, щоби вони брали велику, а дробину сипали до
стодоли.

Якось приходжу, на загоні рівнийко складена мати-
на, драбина в стодолі. Кілько я приходила, то ніколи не
йшла з порожніми руками, німці давали консерви, хліб,
цукор.

Я питалася німців, нащо вони стріляют в людей, а
вони казали, що з людьми не воюют, а з солдатами, бо
то війна. Солдат іде на солдата і треба захищатися. Ще
казали, що самі дуже хочуть, щоби війна скорше скінчи-
лася.

У 1944 році фронт посунувся на Турку. Ми повернули-
ся до своєї хати. Німці залишили порядок, все вимито і
на уборі  чисто, в господарстві нічого не рушано.

Коли прийшли совіти, то також квартирували офіце-
ри у нашій хаті. Уступилися і вони. Та в хаті  ми застали,
вибачте, виходок, який вони зробили у нашій шафі, куди
ми складали одіж. Все розкидано і на підлозі портрет
нашого Шевченка.

Отоді я зрозуміла, чому німець казав, що як прий-
дуть большевики, то все буде інакше, здається, казав
«шлехт».

 (Ці спогади переповіла Ольга Пузич, з роду Дутко-
вих, 1940 р.н.)

А ось ще спомин Марії Дутки про німців; «До хати
увійшли три німці. Один був перекладачем. Я на той
час замикала шафу з убранням всьої родини. Один з
них прискочив до мене, вдарив по лицю і став щось
кричати. А я – в плач, реву аж заходжуся, схлипую в
сльозах і мало і собі не закричала: «Та ти, фріце, прий-
шов до мої хати та ще й  б’єш мене!». А перекладач
сказав, що офіцер дуже образився, що я закриваю від
них шафу і ховаю ключ, бо він офіцер німецької армії, а
не грабіжник. А я сказала, що не перед ними закри-
ваю, а завжди так роблю. Німець став дуже вибачати-
ся. Вони залишилися в нашій хаті квартирувати».

«В час фронту німці були в нас на постої. Всюди три-
мали порядок. Коли сідали їсти, то завжди давали і
нам, а дітям ще й  чикуляди. Ми спочатку боялися їх, а
потому, коли увиділи, що вони нам не шкодят, привик-
ли». (Мись Катерина з Вулиці, 1897 р.н.)

«Перед фронтом у нас квартирували німці – швець і
кравець. Вони шили для німців. У лісництві був їх штаб
і кухня, а то за пару метрів через Ясеницю від нашої
хати. Вони і ходили туди їсти. Кожен раз приносили і
нам їжу. А ще різні ягоди. Пам’ятаю, то була неділя і
німці від’їжджали. Цілували нас, особливо маму, пла-
кали і дякували дуже. А ще казали мамі, щоби зарізали
корову і м’ясо заховали для сім’ї, бо прийдуть червоні і
заберуть. А так і було: прийшли москалі і пішла наша
корова на контингент» (Єва Пузич, Перших Ковалів,
1922 р.н.)

«За німців ми кумурували у вуйка Івана Герб’яка за
Ясеницею. Мама покупала мене і тримала на колінах.
До хати увійшли два німці і стали кричати : «Хенде хох!
Партізан!» Один сів на лавицю, а другий «партізанив»
до мами. Нарешті мама зрозуміла, чого хочуть німці:
вони шукають тата. Мій тато Володимир Ковальчак на
той час був виписаний урядниками села до Німеччини.
Він написав додому лист, на якому була адреса украї-
нською і польською мовами. Той лист мама заховала і
тепер він пригодився, вона дала його німцям отой лист-
трикутник і стала їм пояснювати, що чоловік у Німеч-
чині. Німці стали між собою про щось спокійно говори-
ти. А той, що сидів на лаві, гладив мою сестру Софію по
голівці і плакав, і на пальцях показував, що в нього троє
таких маленьких дітей. Німці пішли, залишивши нам
цукерки. То було 1944 року, влітку. А розповіла нам,
дітям, про ту подію мама, коли ми попідростали» (Ку-
цик Марія, Ладзьова, 1940 р.н.).

Стефанія МИСь,
с.Ясінка.

(Закінчення у наступному номері)
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(Жива історія)
Друга світова війна – ота наймасштабніша з усіх світових воєн – увірвалася в тихі оселі нашого

краю.  26 червня 1941 року в наш район увійшли гітлерівці. У народі казали «прийшли фріци», а в пізніших
спогадах – «то було за німців». Стояли вони 3 роки 3 місяці і 6 днів. Хоч гітлерівці встановлювали свої
порядки, солтисами призначали місцевих.

З осені 1941 року було встановлено контингент (норма) здачі м’яса (худоби). За здану худобину німці
платили. За спогадами селян, давали гроші, хто хотів, міг брати посуд, «шнапс» (горілку).

До кінця вересня гітлерівці відступили і вернулися знову совіти. Було це 1944 року. Про них уже казали
«другі совіти» або «другі москалі». Знову – контингент (м’ясо, зерно, картопля). Все забирали. А плат-
нею був Сибір і більшовицьке клеймо «бендеровец», «бандьора». Азіати не могли вимовити «бандері-
вець», «Бандера».
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ПРОСТИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ
БЕЗ ДРІЖДЖІВ ТА ДУХОВКИ

Інгредієнти:
- сода – 1 ч. л.
- яйце – 1 шт.
- цукор – 1 ч. л.
- сіль 1 ч. л.
- борошно – 400 гр.
- молоко, сироватка або

кефір – 1 скл.
- олія – 10 мл.
Цей хліб можна приготувати

на пательні. Для цього змішати
усі сухі складники. Окремо
з’єднати яйце із молоком (або
з тим, що використовуєте), а
потім влити їх до борошна. Лож-
кою перемішати, потім заміси-
ти тісто. Робити це краще рука-
ми. Змастити миску олією та за-
лишити у ній тісто на пів години.

У заздалегідь змащену олією
сковороду покласти тісто, щоб
воно повністю зайняло площу.
Товщина коржа має бути 2-2,5
см.

Обсмажувати хліб із двох
боків по 25 хвилин на дуже ма-
ленькому вогні. Щільно накри-
вати покришкою сковорідку.

ХЛІБ БЕЗ ДРІЖДЖІВ ТА
БОРОШНА

Якщо бракує борошна, але
залишились колишні спроби
розпочати здоровий спосіб жит-
тя. Тепер усі ці висівки нам і зна-
добляться.

Інгредієнти:
- вівсяні висівки – 6 ст.л.
- житні висівки – 3 ст.л.
- рисові висівки – 3 ст.л.
- кефір (або схоже, йогурт,

квасне молоко тощо) – 200 мл
- яйця – 2 шт.
- насіння льону – 1 ст.л. (мож-

на покласти, якщо є)
- сіль – 1 гр.
- розпушувач тіста або сода –

5 гр.
- олія для змащення форми
Увімкнути духовку на 190-

200°C. Перемішати у великій

ßÊ ÑÏÅÊÒÈ ÕË²Á Ó
ÑÊËÀÄÍÈÕ ÓÌÎÂÀÕ

Без дріжджів, без борошна і без духовки
Пропонуємо кілька простих рецептів хліба, який можна зро-

бити без важливих інгредієнтів, яких може не бути у вас під
руками. Та навіть без духовки.

мисці кефір та яйця. Збити. До-
дати висівки у будь-яких пропор-
ціях, можна брати, все, що є.
Додати дрібку солі, а також роз-
пушувач тіста або соди.

Якщо завалялись, то можна
додати спеції та насіння льону.
Добре перемішати. Тісто вийде
густим та пластичним, але не
сухим. Викласти тісто у форму,

змащену олією. Випікати хліб
потрібно у добре розігрітій ду-
ховці при 190°C приблизно 40-
45 хв.

КАРТОПЛЯНИЙ ХЛІБ
Цей хліб має властивість за-

лишатися свіжим декілька днів.
Інгредієнти:
- борошно – 500 гр.
- дріжджі сухі – 1 ч.л., або 20

гр. свіжих
- картопляний відвар – 200 мл
- варена картопля – 200 гр.
- яйце – 1 шт.
- олія – 50 мл.
- цукор – 1 ч.л.
- сіль – 1 ч.л.
Картоплю відварити, відвар

не виливати. Трохи охолодити.
Картоплю розім’яти у пюре, пе-
ребити з відваром, яйцем, сіллю
до однорідного стану.

Дріжджі розпустити в рідині,
що залишилася, разом з цукром
та залишаємо хвилин на 10-15

до активації.
Потім все перемішати, дода-

ти борошно. У самому кінці до-
дати олію, покласти в миску,
накрити плівкою та поставити у
тепле місце на 1 годину.

Викласти у змащену олією
круглу форму. Сформувати хліб,
накрити рушником та дати
підійти в теплому місці хвилин
40-50.

Випікати в попередньо
розігрітій до 190°C духовці

близько 45-55 хвилин до повної
готовності.

Хлібці тривалого зберігання
без дріжджів

Ці хлібці потребують мінімум
продуктів, проте довго зберіга-
ються.

Інгредієнти:
- борошно – 200 гр.
- сіль – 0,5 ч.л.
- вода – 100 мл
- олія – 50 мл
Можна додати, якщо є, кмин

або суміш трав. Але це не обо-
в’язково.

Змішати борошно, сіль та тра-
ви (якщо використовуєте). Дода-
ти воду та олію. Замісити м’яке
тісто. Накрити миску з тістом та
залишити на 1 годину.

За годину розділити тісто на
шматочки розміром з волось-
кий горіх. Кожен шматочок роз-
качати дуже тонко.

Випікати в розігрітій до 180°C
духовці 15 хвилин. Відразу зня-
ти з дека та охолодити.

Педколектив Ільник-Закіпчанської початкової школи висловлює
щире співчуття вчительці Ганні Петрівні Блажівській з приводу тяж-
кої втрати –  смерті чоловіка – Олександра Ілліча Блажівського.

Я знаю, що скоро тебе об-
ійму,

Притиснусь так міцно, що
дихать не сила.

Я знаю, за що ти пішов на
війну,

Пишаюсь тобою, мій
рідний, мій милий.

Я знаю, міняє світанок імлу,
І вірю, що скоро усе закін-

читься.
Даєте ви відсіч всесвітньо-

му злу
На сході, на півдні, і навіть

в столиці...
Я знаю, міцніше кохання

нема,
За моє до тебе, і твоє до

мене.
Так дивно: скінчилась нена-

че зима,
А серце так рветься до

тебе шалено.
Я знаю, що скоро тебе об-

ійму,
Торкнусь до обличчя, і ска-

жу крізь сльози:
Кохаю, мій рідний, — і мов-

чки зніму
Рюкзак твій, а ти цілува-

тимеш коси.
Ксюшка АНГЕЛ.

8.03.2022р.

З Н А Ю
Продам подрібнювач зерна, а також дровокол (конусний)   з

трьохфазним двигуном, потужністю 4 кВт. У робочому стані. Змон-
тований на колесах. Ціна – договірна.

Тел.:0972281977; 0993182654.

Колектив Карпатської гімназії ім. Михайла Іваничка висловлює
щире співчуття вчительці Іванні Миколаївні Куцик з приводу смерті
матері – Ірини Павлівни.

ЗА НЕЗАКОННЕ
ПОЛЮВАННЯ

ПОТРІБНО ВІДПОВІДАТИ
 Четвертого березня 2022 року в Інтернеті було поміщено

інформацію про незаконне полювання на Турківщині. Також і
фото під час затримання учасників незаконного полювання
прикордонниками та нацполіцією. Громадськість Турківщини
обурює сам факт даного правопорушення. Телефонують з
усіх куточків області – люди хочуть дізнатись детальніше
про цю подію. А жителі м. Турка стверджують, що напере-
додні даної події понад лісами  літав квадрокоптер зі спец-
іальними приладами для відстеження дичини, щоб легше було
її добути.

До незаконного промислу, крім жителів м. Турка, був залучений
один мешканець с. В. Турів, а також виходець з м. Турка, який в
даний час проживає у Львові. Кажуть, саме він доставив сюди квад-
рокоптер та запускав його для відстеження дичини.

Як бачимо, для незаконних дій було організовано групу осіб за
попереднім  зговором, а це має свої визначення у Кримінальному
кодексі. Громадськість обурює сам факт незаконного полювання,
бо, згідно чинного законодавства, полювання в березні взагалі
заборонено. Крім цього, все відбувалося  на території природоза-
повідного фонду. Це підтвердив й заступник директора ДП “Самб-
ірське лісове господарство”, керуючий ВВП «Надлісництво Турка»
Василь Барабаш.  У листі, надісланому Турківському ТМіР 9.03.
2022р., він повідомив, що територія урочища «Опалена» (власне,
там  затримали  браконьєрів) належить до природно-заповідного
фонду РЛП «Надсянський».

Коли  наші воїни гинуть на фронтах, а мирні жителі на території,
де ведуться бойові дії, страждають від нестачі їжі, відсутності елек-
тропостачання і газопостачання, туляться під обстрілами ворога у
зруйнованих будинках, вчиняти собі розвагу у вигляді полювання у
заборонений час, у   час війни, є аморально і злочинно. Невже
горе-мисливці та їхні сім’ї страждають від нестачі їжі і вони пішли
на злочин  проти природи, щоб вижити.

Зі слів начальника відділення №2 Самбірського відділу ГУ НПУ
у Львівській області, по даному факту проводиться розслідування.
Про  вжиті заходи  до порушників громадськість буде проінформо-
вано додатково.

Богдан МИХАЙЛИК.


