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Боринська селищна рада щиросердечно вітає з ювілейним
днем народження старосту села Нижня Яблунька Марію Ми-
хайлівну Куприч і бажає шановній ювілярці неба безхмарного,

настрою гарного, здоров’я без ліку і дов-
гого- довгого щасливого віку.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Дорогого кума, жителя с. Верхнє Висоцьке Василя Євстахо-
вича Мершинця з 70-річним ювілеєм, який він відсвяткував 3
травня, сердечно вітають куми Мирон та Дарія Фіялковські і
бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, родинного бла-
гополуччя, вірних друзів, злагоди й миру на кожен день. Хай
доля всміхається до Вас теплим сонячним промінням та
зігріває душу. Многая літ – під Господнім благо-
словенням та опікою.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Шановні краяни! Любі матусі!
Щороку другої неділі травня відзначаємо

День матері. Це свято – особливе, сповне-
не великого почуття любові, глибокої вдяч-
ності і безмежної шани до матерів. Тепло
їхніх сердець завжди залишається з нами,
зігріває у дні свят і підтримує в го-
дини випробувань.

Дорогі жінки! Шановні
матері!  Прийміть мої
щирі вітання з цим
прекрасним і
світлим святом.
Щира подяка за
вашу мудрість, ду-
шевну щедрість,
надійну підтримку
та розуміння, за
все, що ви робите
для своїх дітей, для
рідної України.

Низький уклін та
особлива шана мате-
рям учасників бойових
дій, які віддали своїх синів
за захист українського наро-
ду.

Від усього серця бажаю вам, дорогі ма-
тері, міцного здоров’я, щастя, синівської
любові, родинного затишку і благополуччя.
Божого благословення вам і вашим близь-
ким!

Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

Любі наші матері!
Щиро вітаю вас із чудовим святом – Днем матері!

Мама – найдорожча у світі людина, джерело нового
життя, безмежної любові, всеперемагаючого добра,
ніжності та ласки.

Споконвіку жінка-мати в Україні символізує береги-
ню сімейного добробуту й теп-

ла, затишку та гармонії. Саме
від матері залежить вихо-

вання дітей, їхнє щастя та
майбутнє. Мати відіграє
величезну роль у житті
кожної людини і в житті
всієї держави, бо
саме вона прищеп-
лює любов до рідної
землі, до національ-
них традицій, мови.

Вічний уклін вам,
дорогі жінки, чиї сини

сьогодні завдяки Вашо-
му вихованню в дусі лю-

бові до своєї Батьківщини
мужньо боронять нашу землю

від російського  окупанта..
Дорогі наші мами! Від усієї душі ба-

жаю Вам бути завжди молодими та усміхненими, не-
хай ваших скронь не торкається сивина, а очі плачуть
тільки від щастя! Нехай гармонія та благополуччя зав-
жди панують у Ваших родинах, а яскравий вогник доб-
робуту зігріває своїм теплом.

Зі святом Вас!
Ярослав ПАРАЩИЧ,

Турківський міський голова.

ПОЛИНУВ
АНГЕЛОМ НА НЕБЕСА

Знову в нашу турківську родину прийшла біда. Чорна птаха принесла її в Карпати із Харкі-
вської області. Поблизу м. Ізюм героїчно загинув уродженець с. Шандровець, 59-річний Ігор
Малець. І хоча тривалий час він не проживав на наших теренах, все ж таки рідна земля, велика

родина, всі, хто знав Героя, оплакують його і в мо-
литвах просять Всевишнього, щоб забрав його душу
у свої небесні палати, де нема болю, печалі і зітхан-
ня, а життя безконечне.

Ігор Іванович багато років життя присвятив роботі у пра-
воохоронних органах. Він добре знав, що таке небезпека,
і як важливо в скрутних чи екстремальних ситуаціях захи-
щати людину, її майно чи Українську державу. Служба в
міліції – це окрема сторінка його життєвої історії. Коли
вийшов на пенсію, не сидів, як кажуть, склавши рук, а зай-
мався міжнародними перевезеннями.  А лиш розпоча-
лася війна, вступив в територіальну оборону. Хтось нама-
гався відмовити його від цього: мовляв, вік уже не той.
Але відповідь була однозначна, яка не підлягала обгово-
ренню: як не я, то хто ж буде захищати Україну?

Після нетривалого навчання,  Ігоря скерували в одну з
найгарячіших точок на війні.  Там, у боротьбі з ворогом,
він й загинув. Залишивши у  смутку та печалі стареньку,
97-річну матусю Анастасію, трьох братів та чотири сестри
з їхніми сім’ями, своїх дітей та онуків. Похоронили Ігоря
Мальця  зі всіма військовими почестями у Львові, а про-
вести в останню дорогу Героя приїхали його рідні, близькі
та знайомі з Турківщини, а  також з Бісковицької територ-
іальної громади, що на Старосамбірщині, де останнім
часом проживав Герой.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО
щиросердечно вітає з ювілеєм –  60- річчям – хорошу колегу
по роботі Марію Павлівну Сипливу.

Дорога ювілярко, прийміть найкращі вітання з нагоди свята.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, добра, сімейного за-

тишку, радості від життя, мирного неба, Божої
благодаті на довгі роки!

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеть-

ся.
Хай щастя і радість приходять до

хати,
Хай доля дарує Вам років багато.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.

Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

ÄÐÓÃÅ ÄÈÕÀÍÍß ÇÅÌË²
Є надія, що 2022 рік стане роком відродження і порятун-

ку великих земельних площ Турківщини , на яких трид-
цять років тому родилася картопля, вирощували льон,
зернові культури, буряки, заготовляли сотні тонн кормів
для худоби. Але з часом про все це забули, а розлогі поля
стали заростати чагарниками, деякі з них уже й не впізна-
ти – тут виріс великий і густий ліс.

Перший крок у порятунку землі зробили як  Турківська, так і
Боринська громади. Вони прийняли рішення передати землі,
де не відбулося самозаліснення,   в оренду  (поки що термі-
ном на 1 рік). У Боринській громаді   орендар – фермерське
господарство  «МАРІ ҐОЛД» – оброблятиме близько 700 га, а в
Турківській –  фермерське господарство «МЕРІЛЕНД» та ТОВ
«ЄВРОМАРКА» – на площі, приблизно, по  500 га. Агропідприє-
мства планують засіяти площі соняшником та соєю.

У перспективі, якщо таке товарне сільськогосподарське ви-
робництво буде вигідне підприємствам і громадам, площі мож-
на розширити. Все ж таки краще, коли землю обробляють,
аніж вона пустує й дичавіє.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Мамо, я не
вернусь

Мамо, я не вернусь,
Я до кінця тут буду,
В моїх роздертих грудях час зупиняє

плин…
Знаєш, ця смерть комусь
Правди уроком буде,
Вірю, діждеться Суду кат, що мене

убив!
Мамо, страху нема –
Страшно лише убивцям,
Зло їх спотворить лиця, наче гіркий

дурман,
Довго їм ця зима
Буде кривава сниться
Спалахом блискавиці. Мамо, їх жде

пітьма!
Рідна моя, не плач,
Буде катам розплата,
Нині сумне, та завтра вітер розвіє дим,
Спалимо геть до тла
На волелюбних ватрах
Наші одвічні ґрати, трішки лишень

зажди!
Мамо, прости мені,
Як пробачала часто,
Знаєш, не страшно впасти, гірше – коли

проспав
Мить для звитяг борні…
Мамо, мій обрій гасне,
Я відчуваю ласку світлих очей Христа…

Наталія КРІСМАН.

Насправді ж українська земля запла-
тила надзвичайно велику ціну в Другій
світовій війні. Для неї це найбільш кри-
вава та жорстока сторінка в історії. Тра-
гедія українського народу в цій війні по-
лягає в тому, що на її початок наша дер-
жава була розділена, ми не мали влас-
ної держави і змушені були воювати за
чужі інтереси. У рамках Другої
світової в  Україні велося кілька
воєн. Це німецько-польська
війна  1939-45 рр.,  спочатку
відкрита – фронтова, а після па-
діння Польщі – підпільна.
Німецько-українська 1941-44
рр, підпільна. Маловідома
польсько-українська війна
1942-1947 рр. –  підпільна. І,
зрештою, найкривавіша із цих
воєн, підпільна –  радянсько-
українська, 1939-1954рр. Її по-
чатком стали антирадянські ви-
ступи часів першої радянської
окупації, а завершенням – зни-
щення підпілля ОУН-УПА. Усі ці
війни та конфлікти мали безпо-
середній стосунок до Другої
світової війни, оскільки були
спровоковані нею й стали її
відгалуженням та продовжен-
ням. Так стверджують українські
дослідники історії. Та, більше
того, – Україна зазнала надзви-
чайних втрат в цій війні. Сукупні
демографічні втрати українців і
громадян України інших націо-
нальностей упродовж 1939-
1945 рр. оцінюються у понад 8
мільйонів осіб. Найбільші втра-
ти (30 відсотків) – це центральна, півден-
на,  східна  Україна, 22 відсотки – Гали-
чина, 12 відсотків – Полісся. Згідно по-
воєнних підрахунків, в Україні було зруй-
новано  майже 700 міст та 28 тисяч сіл.

Зрозуміло, що не оминула ця страшна
трагедія і Турківщину. Наразі  немає дос-
теменної інформації, скільки жителів
нашого краю брали участь у бойових діях,

¯Õ ÇÀËÈØÈËÎÑÜ
Ò²ËÜÊÈ ÄÂÎª

Україна уже давно не відзначає  розрекламоване радянськими пропагандис-
тами свято  День Перемоги. Натомість в роки   незалежності воно для нас
стало Днем пам’яті та примирення. Пам’яті про тих українців, хто не повер-
нувся з кривавих доріг Другої світової війни, хто  втратив здоров’я, ставши
інвалідами. А таких були мільйони. Хоч  Радянський Союз, а згодом і росія
намагалися всіляко применшити роль українців у перемозі над фашизмом,
приписати собі всі героїчні лаври – історію не обдуриш.

а  також скільки їх загинуло на фронтах
та у підпіллі. Але пройшли роки і сьо-
годні на наших теренах залишилися
лише два учасники Другої світової. Це жи-
тель с. Вовче, інвалід першої групи  Ми-
хайло Музика (на фото), 1926 р.н, та жи-
тель с. Нижня Яблунька Степан Кузьо,
1927 р.н.  У даний час Степан Якович на

теренах Турківщини не проживає. Він
переїхав до дітей у Закарпатську об-
ласть. Відтак ми не змогли поспілкува-
тися з ним й розпитати про фронтові
дороги та почути його думку про наше
тривожне воєнне сьогодення. Натомість
з 96-річним Михайлом  Музикою зустріч
та приємна розмова відбулися.

На свій вік Михайло Павлович ще до-
сить непогано почуває себе в силі, має
добру пам’ять та слух, пам’ятає чимало
історій  зі своєї юності, обпаленої війною.
З багатодітної сім’ї (у батьків, окрім ньо-
го, було ще чотири сини та дві дочки) на
війну його забрали 18-річним разом з
братом у 1944 році. Як і багато турків-
чан, спершу відправили на збірний пункт
в с. Бітля, а згодом до Ужгорода, а вже
дальше – у Чехословаччину, де на той
час точилися запеклі бої з відступаючи-
ми німецькими загарбниками. Під час
однієї з бойових операцій Михайло Пав-
лович отримав серйозне поранення. На
лікування був скерований аж у Красно-
ярський край. Пригадує, як більше тиж-
ня  разом з такими ж як він фронтовика-
ми їхав до лікувального закладу, де про-
був аж 5 місяців. І хоч повоювати дове-
лося недовго, все ж удостоєний багать-
ох бойових нагород, орденів та медалей.
Є серед них ті, що отримав в роки війни,
післявоєнні – ювілейні та ті, якими був
відзначений уже в роки незалежності
України. Серед них – орден «За
мужність».

Після війни Михайло Павлович одру-
жився, збудував будинок,  обзавівся
сім’єю та господарством. Разом з дру-
жиною народили та виховали троє дітей
– сина та двох дочок. Власне, завдяки
їхній турботі та Господній опіці, він до-
жив до таких поважних років. У сім’ї його
завжди шанували і шанують як чудового
і турботливого батька, дідуся та прадіду-
ся.

Болить ветерана і сьогоднішня три-
вожна ситуація, що пов’язана з російсь-
ко-українською війною. Розмірковуючи
на цю тему, Михайло Павлович каже,
якби були сили, зараз би пішов воювати,
щоб знищити проклятого агресора, мов-
ляв, немає вже чого втрачати.  Він, як і
мільйони українців, вірить в нашу пере-
могу. Адже ця війна є справді визволь-
ною. І для нас – священною. На відміну
від цієї, на якій воював колись. Тоді у дво-
бої зіткнулися злочинні режими. І, як ре-
зультат, Україна стала поневоленою.
Сьогодні вона виборює справжню неза-
лежність і, віриться, знищить войовничу
московію, яка упродовж тисячоліть за-
гарбувала народи, демонструючи агре-
сію та жорстокість.

У  час визвольної війни ми зобов’язані
пам’ятати й про те, яким страшним ли-
хом для українців була Друга світова
війна. Пам’ятати про  тих, хто підневіль-
но брав участь в чужій для українців війні,
пам’ятати таких, як Михайло Музика.
Віримо, що вже в недалекій перспективі
зможемо привітати ветерана зі справж-
ньою  визвольною перемогою українсь-
кого народу  над московією.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

БАБУСЯ ЗАЛИШИЛАСЯ
БЕЗ ЖИТЛА

Минулої неділі в с. Лімна трапилася пожежа в госпо-
дарстві 90-річної місцевої жительки. Бабуся проживала
сама. До того ж ще хворіла склерозом. Часто не пам’я-
тала де знаходиться, могла піти від оселі й заблудити.
У цей злощасний день, кажуть місцеві жителі, вона
згрібала  біля хати листя й, очевидно, підпалила його.
Власне, від цього зайнявся будинок та господарські
будівлі. Зараз прихисток старенькій надав племінник.

Цей випадок є тривожним сигналом для соціальних служб,
які б мали для таких людей зорганізувати  не формальний, а
справжній контрольований сторонній догляд чи опікунство.
Тоді  людина, яка б  щоденно  доглядала за  старенькою,  не
допустила   такої трагедії. Варто було б тісніше контактувати
з сином бабусі, який проживає в Росії.  Він  фінансово таки
міг би  зацікавити соціального працівника в належному дог-
ляді.

Подібних бабусь та дідусів на Турківщині є чимало. Їхні діти
досить небідно живуть у світах, тому їм варто час від часу
нагадувати про відповідальність перед рідними.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НА ЛЬВІВЩИНІ ПО-НОВОМУ
ОБИРАТИМУТЬ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

На Львівщині оновили правила проведення конкурсу на посади директорів шкіл. Тепер до складу
конкурсної комісії входитимуть й представники самої громади та активісти. Про це повідомили у
прес-службі Львівської облради. У Львівській ОВА напрацювали Типове положення про конкурс на
посади директорів шкіл. Документ вносить зміни щодо формування конкурсних комісій, які й оби-
ратимуть переможця з-поміж претендентів на цю посаду.

Так, третину конкурсної комісії становитимуть представники громади, яких висуватимуть члени освітньої
комісії місцевої ради. Друга частина – представники державних органів управління освітою, а третя –
представники громадських організацій, яких обиратиме саме колектив навчального закладу. Відтак комі-
сію формуватимуть представники держави, місцевого самоврядування та інститутів громадянського сусп-
ільства.

«Українське законодавство не передбачає загального положення для всіх громад. На практиці ми по-
бачили, що комісії з відбору директорів шкіл подекуди не об’єктивно обирають переможців. Наша мета –
обрати кращих менеджерів у сфері освіти, делегувати повноваження найдостойнішим кандидатам із на-
лежним рівнем знань та відповідальності. Адже подальшу реформу освіти будуть впроваджувати саме ці
новообрані директори шкіл. А наші діти мають отримати якісну освіту і впевненість у майбутньому», –
прокоментував директор обласного департаменту освіти Олег Паска.

Він також зауважив, що кандидат, який хоче стати директором школи, серед документів подаватиме й
додатки до дипломів, де вказані їхні оцінки. Також претенденти проходитимуть онлайн-тестування на
ресурсах Міносвіти.

Колектив Верхньояблунського
ЗЗСО  І-ІІІ ст. – ЗДО щиросердечно
вітає захисників наших священних
рубежів, особовий склад відділу
прикордонної служби “Боберка” з
Днем прикордонника.

У вітанні педагогічного та учнівсь-
кого колективів навчального закла-

ду сказано:
«Ми цінує-
мо і пова-
жаємо, до-
рогі наші
прикордон-
ники,  ваш
величезний

вклад в обороноздатність Українсь-
кої держави,  те, що віддано й над-
ійно   охороняєте  Державний кор-
дон, демонструючи високий профес-
іоналізм та патріотизм. Дякуємо й за
те, що маємо добру   можливість
щороку проводити навчальні збори
наших старшокласників на базі ва-
шого підрозділу. Бажаємо вам  та
вашим родинам доброго здоров’я та
мирного неба. Віримо, що наша
спільна перемога уже близько. Сла-
ва Україні! Слава Збройним Силам
України!»
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Сам Христос нас навчає: «Хто
витримає до кінця, той спасеть-
ся» (Мт. 24, 13).

Звідки взяти сили, щоб висто-
яти у війні? Як поповнити нашу
енергію, оптимізм, нашу внутрі-
шню силу у цей трагічний час?
Шукаючи відповідей на ці запи-
тання, Отець і Глава УГКЦ на-
самперед порекомендував ук-
раїнцям зберігати два правила.

По-перше, бути завжди
близько до джерела. Для хрис-
тиян таким джерелом є Бог і
молитва.

Блаженніший Святослав зау-
важив, що коли в людини вичер-
пуються сили, вона мусить їх
поповнювати. «Ми, як христия-
ни, поповнюємо наші духовні і
моральні сили в молитві, бо
вона єднає нас з джерелом усь-
ого – із воскреслим Христом»,
– підкреслив Глава Церкви.

Він зауважив, що наші
військові на глибинному рівні
дуже добре розуміють цю річ,
адже у відповідь на запитання,
чого вони потребують, зазвичай
просять про молитву. «Коли
наші військові знають, що за них
молиться цілий народ, вони
стають сильнішими. Вони отри-
мують внутрішню силу, про яку
досі не знали», – наголосив ар-
хиєрей.

По-друге, потрібно підтриму-
вати одне одного, ділитися
навіть чимось маленьким.

Ми думаємо, каже Блаженні-
ший Святослав, що коли чимось

ÌÎËÈÒÂÀ ²
ÂÇÀªÌÎÏ²ÄÒÐÈÌÊÀ:
ÁËÀÆÅÍÍ²ØÈÉ ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÏÎÐÅÊÎÌÅÍÄÓÂÀÂ, ßÊ

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÄÓÕÎÂÍ² ÑÈËÈ ² ÂÈÑÒÎßÒÈ Ï²Ä ×ÀÑ Â²ÉÍÈ
Ми сподівалися, що війна швидко закінчиться, але вона про-

довжується, і, щоб вистояти у ній, потрібна колосальна
мужність і витривалість. Вийдіть з власного дому, по-
служіть тим, хто є в потребі, вийдіть зі своєї зони комфор-
ту – і ви станете сильнішими, ви станете оптимістами,
отримаєте силу, яка допоможе вистояти. На цьому наголо-
сив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в ефірі за-
гальнонаціонального телемарафону.

ділимося, то нам залишається
менше, аніж ми мали до цього.
Та це неправда. Бо коли ми
ділимося своїми думками, май-
ном, часом, увагою чи любов’ю,
тоді самі наповнюємося. «Це
дуже цікава
дійсність – що
розділене добро
з а в ж д и
збільшується. Ка-
жуть, що розділе-
не щастя чи
радість помно-
жуються, а розді-
лене горе змен-
шується.

Тому так необх-
ідно, вважає Гла-
ва УГКЦ, черпати
з джерела, яким
для християн є Бог, і підтриму-
вати одне одного, адже тоді ми
заряджаємося силою, яку нам
дає спільнота.

«Ми ніколи не зможемо вис-
тояти, якщо не будемо бороти-
ся як народ, як єдина велика
сила. Це розуміють і наші
військові. Вони розуміють, що
не тільки вони власними зусил-
лями захищають Україну, а й що
на її захист став весь багатом-
ільйонний народ. Тому ми не-
переможні!» – зазначає Бла-
женніший Святослав.

Глава Церкви також звернув
увагу на феномен втоми від
війни. За його словами, ми
втомлюємося чути про війну,
про проблеми тоді, коли стає-

мо «диванними» патріотами,
коли намагаємося відмежувати
себе від болю ближніх. «Пошук
власного комфорту нас знек-
ровлює», – перестерігає Пред-
стоятель.

Щоб уникнути виснаження від
війни, Предстоятель УГКЦ ре-
комендує вийти з власного дому
і послужити тим, хто є в потребі.
«Відвідайте переселенців, по-
слухайте їхні свідчення.
Відвідайте наших воїнів, наших
солдатів, які стоять на блокпос-

тах, лініях оборони, які є довко-
ла, – закликав він.

Посилаючись на власний
досвід, Блаженніший Святос-
лав розповів, що в умовах війни
набратися внутрішньої духовної
сили можна тоді, коли ми пере-
буваємо в русі. Саме тому, каже
він, і сам намагається відвіду-
вати міста і села, які були оку-
повані, а згодом звільнені.
Предстоятель розповів, що під
час таких відвідин бачить, які
рани мають ці міста і села, зок-
рема люди, які пережили оку-
пацію. «Ми намагаємося орган-
ізувати їм допомогу і якимось
чином їм послужити», – додав
Глава УГКЦ.

Департамент
інформації УГКЦ.

×ÅÐÃÎÂÀ ÑÏ²ËÜÍÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ
Ще в лютому талановита, перспективна учениця  3 класу

Турківської дитячої музичної
школи Діана Савка, яка освоює
гру на бандурі під керівництвом
викладача Оксани Мельник,
взяла участь у Міжнародному
багатожанровому фестивалі-
конкурсі «Зірковий драйв», який
проходив  у м. Запоріжжя.

Нещодавно  ми дізналися, що
Діана здобула другу премію.  Їй
вручено спеціальний диплом, ме-
даль та подарунок, а викладачу
Оксані Мельник – подяку.  Для
юної бандуристки  це вже не пер-
ша нагорода. Раніше вона  стала
лауреатом першої премії у Міжна-
родному конкурсі мистецтв «Гол-
ден-фест».

До слова, у свій час в Оксани
Петрівни навчалася гри на бандурі й мама Діани Іванна.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ö²ÊÀÂÈÉ ÌÀÒÅÐ²ÀË ² ÂÈÑÎÊÎßÊ²ÑÍ² ²ËÞÑÒÐÀÖ²¯
 У Київському видавництві ТзОВ «СМПГ «Шанс» в 2021 році вийшла цікава і змістовна, гарно

ілюстрована книжка «За здоров’ям і відпочинком в Карпати», авторами  якої є відомі не тільки
на Бойківщині, але   і  без перебільшення в Україні, Петро Косачевич – голова МГО «Світовий
Конгрес Бойків», координатор Бойківських фестин, заслужений працівник культури України,
та  Оксана Павлик,  відомий знавець  народної медицини, член президії Товариства «Бойківщи-
на» і Світового Конгресу Бойків, поетеса, публіцист, громадський діяч.

 У цій книжці ви  знайдете цікаві і змістовні матеріали про історію Бойківщини, її минуле і сучасне, про
її красу, природу, краєвиди, лікарські рослини, народну медицину, архітектуру, побут, звичаї, одяг, кухню,
народні ремесла. А найголовніше – про її працьовитих і талановитих мешканців, про їхні пісні, танці,
музику, з якими вони виступають не тільки в Україні, а й  сусідніх країнах, чаруючи своїми виступами
глядачів.

Не стану  окремо описувати і називати матеріали та їх авторів  тому, що всі вони цікаві. Їх просто не
можна виокремити. Цю книжку не те, що хочеться, а  потрібно прочитати, щоб знати і полюбити свій
край. його жителів.

Для себе, як для любителя   поезії, і для тих, хто цінує її, зауважу, що ви знайдете в книжці   талановиті
і змістовні поетичні твори Оксани Павлик, Ніни Прик, Марії Яворської.

 І що найголовніше – мене зацікавила стаття кандидата  медичних наук Ярослава Пузича «Нетради-
ційна медицина Бойківщини», в якій він пише: «На даний час медичною наукою обґрунтовано лікуван-
ня яфинами хворих на цукровий діабет (Мама висушеним листям яфин зцілилася від цукриці – авт.)».
Для багатьох людей буде цікаво  дізнатися, як позбутися цієї хвороби. Від хворих на діабет  і від себе
особисто звертаюся до Вас, п. Ярославе, розкажіть, будь ласка, на сторінках «Бойківщини» про проце-
дуру приготування таких ліків і їх вживання. Про лікувальні властивості   яфин і суниці фітотерапевти
твердять: де сім’ї цілий сезон їдять ягоди  суниці і чорниці, лікаря не треба.

Чарує і тішить, коли візьмеш цю книжку в руки, що в ній, крім цікавого і змістовного матеріалу, є велика
кількість якісно зроблених кольорових фотографій. Жаль,   що на більшості знімків  не відомо,  хто там
зображений. Але від цього книжка не втрачає своєї цінності.

 Микола МИХАЙЛИК,
 член КУНу і Товариства «Бойківщина».

ПРОВОКАТОРІВ – ДО
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 І на наших бойківських теренах іноді трапляються випад-
ки, коли окремі громадяни дозволяють собі виправдовувати
російську агресію стосовно України чи негативно висловлю-
ватися на адресу жителів Західної України: мовляв, війна по-
чалася через бандерівців. Таку риторику нерідко використо-
вують переселенці, яких Західна Україна, в тому числі й Тур-
ківщина, гостинно прийняла.

Зрозуміло, що це є неприпустимим і на подібні випади треба
реагувати, і реагувати жорстко. Найправильніше – повідомити про
таке працівникам Служби безпеки, а ті вже, згідно своїх повнова-
жень,  вивчать ситуацію і розставлять все на  свої місця.

Надто негативно сприймаються і випадки, коли деякі водії гучно
включають російський шансон у своїх автівках і роз’їжджають ву-
лицями міста. Тут уже активісти просять зафіксувати номерні
знаки транспортного засобу  таких зухвалих  «любителів» музики,
щоб принагідно доступно пояснити їм, що чинити так не гоже.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÅÐÎ¯Â – ÁÀÃÀÒÎ,
À ÃÅÐÎÉ

ÓÊÐÀ¯ÍÈ – ÎÄÈÍ
Сьогодні кожного захисника України по праву можна назва-

ти Героєм. Хлопці, що мужньо стоять в обороні нашої держа-
ви, дають гідну відсіч ворогу, на це заслужили. Втім, посеред
них є вже чимало таких, хто  став Героєм України із вручен-
ням ордена «Золота Зірка». У нашому  Самбірському районі,
до якого належить  й Турківщина, таким Героєм є підполков-
ник  Ігор Дашко, уродженець Самбірщини.

Його подвиг вписаний в історію українського народу та оборони
Маріуполя. Прикриваючи відхід своєї групи, будучи тяжко поране-
ним і оточеним, останніми словами Ігоря Дашка були: «Слава Ук-
раїні!». Після цього він гранатою підірвав себе та радіостанцію,
щоб не дісталася ворогу.

За роки незалежності це перший титулований Герой України,
виходець з нашого району.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Відповіді на кросворд
«Боже, Україну збережи!»

Горизонтально: 7. “Камертон”. 8. Вогнемет. 10. “… сина”.
11. Гостомель. 14. Вишкіл. 17. Харків.

18. “Фурія”. 19. “Оплот”. 21. “Бісквіт”. 24. … Сліпий. 25. “Фан-
том”. 28. … Михальчук. 29. Буча.

31. Дрон. 32. “… лихоліть …”.
Вертикально: 1. “Народний …”. 2. “… тебе …”. 3. Кордон.
4. … Содоль. 5. … “Рейс”. 6. Чернігів. 9. “Кобра”. 12. …

Піддубний. 13. … Дармограй. 15. “Скрябін”.
16. … Антонів. 20. “Славутич”. 22. Крило. 23. … Мостовий.

26. “… пихата …”. 27. “… Бульба”.
30. “Азов”. 31. “Джеб”.

Ï²ÄÆÈÂËÞªÌÎ ×ÀÑÍÈÊ Â ×ÅÐÂÍ²,
ÙÎÁ Ç²ÁÐÀÒÈ ÃÀÐÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ

Чим можна підгодувати озимий та ярий часник в червні, щоб головки формувалися велики-
ми і здоровими. Червень – найбільш важливий і відповідальний місяць у розвитку часнику —
пір’я стають великими, а під землею активно починають формуватися цибулини. Своєчасне
внесення добрив у цей період не тільки посприяє збільшенню цибулин, але і підвищує їх якість.

Озимий часник підгодовують в середині місяця. Ставку роблять на калійно-фосфорні добрива.
Розведіть у 10 л теплої води 1,5 ст. л. суперфосфату і 200 г просіяного попелу. Середня витрата — 3 л
суміші на 1 м кв. Попередньо не забудьте виконати звичайний полив відстояною водою.

Ярий часник садять навесні, а не взимку, тому його підгодовують трохи пізніше — ближче до кінця
червня. Є 2 найбільш популярні варіанти:

- 30 г суперфосфату + 15 г
сульфату калію + 10 л води;

- 30 г суперфосфату + 200 г
золи + 10 л води.

В обох випадках витрата по-
винна бути на рівні 2 л готового
розчину на 1 м кв. площі.

Якщо суперфосфату під рукою
немає, можете використовува-
ти тільки зольний настій (1,5
склянки просіяного попелу на
10 л води). Перед застосуван-
ням склад попередньо насто-
юють протягом 3 годин. Після
дощів або поливів золу можна
використовувати і в сухому вигляді, припудривши нею землю біля пір’я.

Варто відзначити, що зола вважається джерелом калію, хоча в ній в досить великій кількості при-
сутній фосфор та інші важливі мікро- і макроелементи. А ось азоту в золі якраз немає. Та він і не
потрібен. У другій половині червня інтенсивне нарощування пір’я призведе лише до сповільненого
розвитку часникових головок і підвищеного стрілкування.

Як і багато інших культур, часник добре відгукується на внесення дріжджового підживлення. 100 г
хлібопекарських дріжджів або 10 г гранульованих розчиніть у 10 л теплої води, додайте 2 ст. л цукро-
вого піску і настоюйте протягом кількох годин. Перед застосуванням отриманий концентрат додатко-
во розведіть в чистій відстояній воді в співвідношенні не менше, ніж 1 до 5.

Оскільки ферментовані дріжджі забирають із землі калій і кальцій, таку підгодівлю зазвичай по-
єднують з внесенням деревної золи.

І наостанок — у другій половині місяця не забувайте своєчасно обривати стрілки!

6 травня минає рік як відійшов у засвіти до Господніх палат
настоятель храму Вознесіння Господнього о.Володимир Сьом-
бак. Для своєї пастви він був справжнім учителем, наставником та

порадником. Його любили, до нього йшли, коли
на душі було важко, і, після спілкування, турботу
чи біль переживали легше.

Наша любов до цієї доброї, щирої людини сьо-
годні проявляється у двох речах – пам’яті і мо-
литвах.  За спокій його душі, за ті всі добрі спра-
ви, що залишив на землі. І хоч минув уже рік,
важко змиритися з тим, що о. Володимира немає
серед нас. Не чуємо його змістовних пропові-
дей, щирих молитов за нас та  за всю Україну.
Минуть роки, але ми завжди будемо пам’ятати
його велич духу, його ревне служіння, його справ-

жню любов до ближнього.
 Сьогодні, молячись за його душу, висловлюємо щирі співчуття

родині і закликаємо всіх, хто знав Володимира Сьомбака, єднати-
ся з нами, щоб Всевишній   прийняв свого вірного служителя в
Царстві Небесному, там, де всі святі й праведні спочивають.

Церковний комітет та громада с. Багнувате.

Підприємці турківського ринку висловлюють
щире співчуття Катерині Михайлівні Сович з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сина – Юрія. Світла  і вічна пам’ять.

Спи спокійно, любий, дорогенький,
Хай над Твоєю могилою співають пташ-

ки,
А на квітах буде роса –
То наші сльози та  пам’ять про Тебе,
Ти заслужив Божого тепла.

Колектив Верхньояблунського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО
висловлює щире співчуття вчителю української
мови і літератури Оксані Іванівні Шийці та заступ-
нику директора з виховної роботи Михайлу Васи-
льовичу Шийці з приводу тяжкої втрати – загибелі
на фронті брата та швагра – Ігоря. Вічна слава і
пам’ять Герою, що віддав своє життя в боротьбі за
незалежність України, наше з вами світле май-
бутнє.

Колектив Шандровецької гімназії ім. Василя Борути висловлює
щире співчуття вчителю фізкультури Михайлу Михайловичу Тополь-
ницькому з приводу тяжкої втрати –  смерті батька.

Колектив НПП «Бойківщина» висловлює щире співчуття Тарасу
Івановичу Мальцю та його родині з приводу тяжкої втрати –  заги-
белі на війні брата – Ігоря, який віддав своє життя  за  Україну в
боротьбі з московськими окупантами.

Дирекція та педагогічний колектив  Нижньояблунського ОЗЗСО
І-ІІІ ст. висловлюють  щире співчуття депутату Боринської селищної
ради, колишньому голові батьківського комітету школи Тарасу Іва-
новичу Мальцю з приводу тяжкої втрати –загибелі на фронті брата
– Ігоря.

Колектив Боринської селищної ради висловлює щире співчуття
депутату селищної ради Тарасу Івановичу Мальцю з приводу тяж-
кої втрати – загибелі на фронті брата – Ігоря.

Колектив НПП «Бойківщина» висловлює щире співчуття началь-
нику господарської дільниці Миколі Йосиповичу Пукшину з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Івана.

Турківське ДЛГП «Галсільліс» повідомляє, що на території Бо-
ринської селищної ради, в  с. Боберка, будуть проводити вибірко-
во-санітарні рубки в кварталі №56  Надсянського лісництва нашо-
го підприємства.

Адміністрація ДЛГП «Галсільліс».

 ÌÀÒ× ÌÈÐÓ
У неділю, 8 травня, о 14.00 год. на

стадіоні «Карпати» м. Турка, відбу-
деться благодійний матч миру між
командами Турківської та Боринсь-
кої громад.

Мета спортивного заходу – підтримка
воїнів ЗСУ та вшанування пам’яті воїнів,
що загинули на російсько-українській
війні та мирних громадян України.

Організатори запрошують глядачів,
які, очевидно, заскучили за футболом.

Наш кор.

Чим краще підживити малину
навесні, щоб гарно вродила

Садівники починають свої роботи одразу після того, як зійде сніг. Догляду та підживлення
потребують кущі малини. Підживлювати малину краще органікою. Найпоширенішим органі-
чним добривом є коров’як.

На 10 л. води додайте 1 кг коров’яку. Залишіть засіб настоюватись пару днів. Після готове добриво
розчиняють у рівних пропорціях з водою.

Якщо земля навколо куща суха, її потрібно зволо-
жити, щоб добриво не залишило опіків на кореневій
системі. Після внесення добрива гарно полийте кущі.
Використовують літр добрива на 1 кущ. Через 7 днів
потрібно розпушити землю.

Також гарним добривом є дерев’яна зола. На 1 м2

використовують 1 л. золи. Настій налийте під кущ, а
потім замульчуйте гноєм. Мульча захистить землю
від пересихання та бур’янів.

Якщо немає можливості внести органіку, замініть
її на аміачну селітру. Використовуйте 40 грамів доб-
рива на 1 м2.

Гарного врожаю!

ПОВІДОМЛЕННЯ
ДЛЯ ЧИТАЧІВ «БОЙКІВЩИНИ»
Якщо ви хочете придбати нашу газету, завітайте до редакції за

адресою: вул. Міцкевича, 14, другий поверх. Працюємо щоден-
но, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00 год. На пошті газету
більше не продаватимуть і не роздаватимуть безкоштовно, як це
було у березні та квітні.


