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Продається комерційно-житлова нерухомість у м.Турка.
Загальна площа земельної ділянки – 0,1290 га. Загальна

площа будинку – 262,7 кв.м. Загальна площа лазні – 92,38 кв.м.
ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Франка. Телефон: 0987383512.

Дорогого  і люблячого батька і дідуся, жителя смт. Бориня
Богдана Мойсейовича Шкітака з днем народження, яке він
святкуватиме 17 вересня,  щиросердечно вітають дочка Анже-
ла з чоловіком Володимиром, дочка Оксана з чоловіком Іва-

ном, дочка Галина, онуки – Аліна з чо-
ловіком Ярославом, Андрій, Мар’ян та
Анастасія. Усі вони бажають дорогому
імениннику неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-дов-
гого, в Господній опіці, віку.

Хай щастя і доля всміхаються
Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяє
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

 Ç² ÑÂßÒÎÌ, ØÀÍÎÂÍ² Ë²Ñ²ÂÍÈÊÈ!
Щиро вітаю усіх працівників лісового

господарства, які сьогодні трудяться на
теренах Турківської міської ради,  примно-
жуючи  і охороняючи  флору і фауну рідних
Карпат, хто пов’язав своє життя з лісом,
з  Днем працівника лісу.

Зміцнюючи своєю невтомною і наполегли-
вою працею лісовий фонд України,  ви  вно-
сите вагомий вклад у захист земельних угідь
та поліпшення стану довкілля, забезпечуєте
потреби суспільства у різноманітній лісовій
продукції, допомагаєте Збройним Силам Ук-
раїни у боротьбі з російським агресором.

Ліс – наше найбільше природне багатство,
запорука екологічної безпеки, пріоритетна
складова народногосподарського комплек-
су і основа економічної стабільності країни.
Збереження, примноження, дбайливе і рац-
іональне використання цього безцінного на-
ціонального скарбу – обов’язок не лише
лісівників, а й громадськості, кожного жите-
ля нашої рідної України. Лісу потрібний муд-
рий, дбайливий і виважений господар.

Щиро бажаю Вам, шановні працівники лісо-
вого господарства, нових успіхів у праці, віри і
наполегливості у досягненні поставленої
мети, міцного здоров’я, родинного щастя,
миру та достатку.

З повагою, Турківський міський голова
Ярослав Паращич.

ØÀÍÎÂÍ² ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
Ë²ÑÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ!

Щиро вітаю усіх, хто пов’язав свою долю
з лісом, примноженням та використанням
його невичерпних ресурсів, з професійним
святом – Днем працівника лісу.

Цей день звертає увагу всіх людей на не-
обхідність турботи про лісові насадження, про
неприпустимість їх масової вирубки та засмі-
чення, адже ліс – це найбільше природне ба-
гатство, запорука екологічної безпеки і осно-
ва економічної стабільності.

Збереження, примноження, дбайливе і ра-
ціональне використання цього безцінного
скарбу – обов’язок не лише лісників, а й кож-
ного жителя нашої громади.

Дякую усім працівникам галузі та ветеранам
лісової служби за сумлінну та невтомну пра-
цю, за вагомий внесок у соціально-економіч-
ний розвиток громади. Низький уклін тим
працівникам лісового господарства, хто сьо-
годні зі зброєю в руках стоїть на захисті рідної
неньки-України.

Від усієї душі бажаю вам та вашим родинам
міцного здоров’я, Божого благословення, 
добробуту і стабільності, оптимізму. Вагомих
здобутків вам у професійній діяльності, успіхів
у реалізації задумів та натхнення від приро-
ди.

З повагою, Боринський селищний голова
Михайло Шкітак.

ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÍÀØ²É ÇÅÌËß×Ö²
Об’єднання українок Бельгії створено для того, щоб  гур-

тувати українських жінок, які емігрували  до Бельгії, та захи-
щати їх інтереси. Зараз цю
громадську організацію очо-
лює наша землячка, уроджен-
ка м. Турка, палка патріотка
рідної землі  Наталія Осташ-
Зубрицька.

Члени Об’єднання українок
Бельгії всебічно допомагають
незалежній Україні, надають гу-
манітарну допомогу пораненим
на сході України, сиротам, важ-
ко хворим дітям. За активну гро-
мадянську позицію та   благо-
дійну діяльність  днями  Парла-
мент Валлонії (Бельгія) вручив
Наталії Осташ медаль. Без сумніву, це й велика гордість для Турк-
івщин – мати таких  знаних  і шанованих у світі земляків.

Наш кор.

ÄËß Ñ²Ì’¯ ÏÎÃÎÐ²ËÜÖ²Â ÏÐÈÄÁÀËÈ ÆÈÒËÎ
Цій радісній події у сім’ї Молокусів передувало багато пережитого горя: хвороба батька

родини, якого з села Гусне гвинтокрилом транспортували в львівську лікарню, сльози оси-
ротілої сім’ї з дітьми з інвалідністю від його втрати, знищена полум’ям їхня хата... Прихис-
ток надали сестра Галина  та її чоловік Микола Шпилько, сприяючи у всьому, великому і
малому.

Клич про допомогу вперше пролунав, у фейсбуці, а згодом – у селах і містах, церквах і громадських
організаціях. Тре-
ба віддати належ-
не, відгукнулося
багато людей,
знайомих і не-
знайомих. За бла-
г о с л о в е н н я м
єпископа УГКЦ
Володимира Гру-
ци  зібрано кошти
і, цінуючи кожну
гривню, куплено
хату для вдови з
чотирма дітьми. У
неділю, на свято
Усікновення голо-
ви Івана Хрестите-
ля, будинок освя-
чено.

У цій складній ситуації проявилася уся сила людської доброти, співчуття, взаємодопомоги, небай-
дужости, а також довіри до слова Володимира Громика, який став ініціатором та організатором
цього великого діла милосердя.

«Вам, шановні друзі, належить моя прилюдна подяка від себе і від цієї ощасливленої родини, яка
завдяки Вашій щирій участі має надійний дах над головою. Тепер ця хата — справжня фотозона», —
пожартував після освячення помешкання та прощаючись із ощасливленою сім’єю та гуснянами наш
Владика.

Ольга ГРОМИК.

Дорогого тата, шваґра, брата, свата Володимира Петровича
Синичича вітаємо з 65-річчям!

Веслує вересень в морях рожевих вересу,
Тче доля павутиннячко із золота років!
Багато спогадів, любов на тому березі,
Печалі тиха тінь і ніжність сонцеснів!
А в серці все ж рука незрима Господа
Чеканить «Carpe diem»! Це життя!
Яскраві барви з задзеркалля часопро-

стору
Ласкава доля на портрет Твій накла-

да!
Тобі малює втіху й щастя море!
На кінці пензлика пастелі аж бринять!
Гри світлотінь – сонати в до-мажорі,
Адже тобі лише шістдесят п’ять!
А скільки ще попереду! Непройдених багато
Доріг любові й радості у Тебе!
А рідні й діти хай щодня дарують свято!
Прихильним буде Бог і усе Небо!
Донька Галина, зять Андрій зі Львова, своячка Лідія, сестра

Галина з сім’єю з с. Шум’яч, сваха Марія з Нового Роздолу і
сваха Наталія з сім’єю з Одеси!
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Створення потужної лісогоспо-
дарської компанії відкриває мож-
ливість підтримки міжнародних
донорів, використання нових
фінансових інструментів, залучен-
ня масштабних інвестицій.  Адже
до цього часу галузь опиралась
лише на власні ресурси, які сьо-
годні в умовах війни є дуже обме-
женими. Навіть за старої системи
протягом останніх двох років нам
вдалось багато чого зробити. Про-
зорий продаж деревини та пилома-
теріалів на електронних майданчи-
ках, диджиталізація, рекордне онов-
лення матеріально-технічної бази,
нові технології висаджування, сут-
тєве скорочення адміністративно-
го апарату. 

Але подальший розвиток потре-
бує структурних реформ. З цим
погоджуються наші європейські
партнери та колеги. Деякі з них,
наприклад, Латвія, здійснили ре-
форму ще кілька десятків років
тому.  Литва провела реформу у
2018 році, й тепер литовська дер-
жавна лісова компанія є найпри-
бутковішою серед державного сек-
тору.

У процесі реформи в галузі сфор-
муються дві вертикалі.  Перша, гос-
подарююча, вертикаль — це ДП
“Ліси України”: центральний апарат,
регіональні офіси, місцеві філії та

ÐÅÔÎÐÌÀ Ë²ÑÓ – ÙÎ
Â²ÄÁÓÂÀªÒÜÑß?

Кабмін ухвалив постанову про реформування
лісової галузі за європейським зразком 

Передбачається, що 158 лісогосподарських підприємств
об’єднаються в єдине державне спеціалізоване лісогоспо-
дарське підприємство “Ліси України”. Одночасно відбудеть-
ся укрупнення регіональних управлінь лісового та мисливсь-
кого господарства Держлісагентства — замість 24 утво-
риться 9. Це не просто об’єднання та укрупнення. Це інсти-
туційна зміна системи управління. З пострадянської на су-
часну європейську. 

лісництва, які відіграватимуть клю-
чову роль.  Єдине підприємство
відповідає за охорону, захист, лісо-
розведення й лісовідновлення та
увесь комплекс інших функцій,
включно з заготівлею та реаліза-
цією деревини. Значний перелік
робіт планується передавати
підрядникам на конкурсній основі.
Це створить нові можливості для
малого та середнього бізнесу в
регіонах, сприятиме зменшенню
собівартості та підвищенню якості
робіт. Саме так побудована бізнес-
модель багатьох державних лісо-
господарських компаній в країнах
ЄС.

Друга вертикаль – обласні уп-
равління Держлісагентства, що
контролюють та координують, як
“Ліси України” та усі інші користу-
вачі лісових та мисливських угідь
(приватні, комунальні) дотриму-
ються державних вимог, правил,
нормативів. Обласні управління
надають погодження на проведен-
ня заготівлі, формують задачі з
протипожежних заходів та відсте-
жують їхнє виконання. Тобто уп-
равління Держлісагентства захи-
щають інтереси держави з точки
зору збереження лісового та мис-
ливського фонду як національного
багатства. Обидві вертикалі підпо-
рядковані Держлісагентству. Сис-

тема управління має залишатись
цілісною та керованою, адже під час
війни галузь має величезні стра-
тегічні обов’язки в контексті забез-
печення армії, населення, бюджет-
ної сфери. 

Держлісагент-
ство мусить забез-
печити чітку взає-
модію всіх “гілок” і
одночасно виконан-
ня стратегічних за-
дач — це мільйони
кубометрів “соц-
іальних” дров для
мешканців і бюд-
жетної сфери та
лісоматеріали для
армії, заготівля яких
сьогодні відбу-
вається повністю
за рахунок наших
власних ресурсів. 
Кабмін визначає
умовою реформи
збереження робо-
чих місць у галузі.
Реформа насправді
не має на меті ско-
рочення праців-
ників.  Частина
структур ліквідо-
вується, частина утворюється.
Змінюється модель, збільшується
якість управління. Всім, хто хоче
працювати, навчатись, удоскона-
люватись, така можливість буде
надана. 

Додам також, що стовідсотково
будуть збережені робочі місця всіх
наших колег, хто у лавах ЗСУ захи-
щає Україну. Ми з нетерпінням очі-
куємо їхнього повернення живими
та здоровими. Одним з аргументів
проти проведення реформи є ніби-

то втрата доходів місцевими бюд-
жетами. Але ми вже проходили це
минулого року в процесі першого
етапу укрупнення лісгоспів. У
підсумку місцеві громади лише
збільшили надходження від лісо-
господарських підприємств. За-
певняю, інтереси територіальних
громад не постраждають і на дру-
гому етапі реформи. 

Третя умова реформи — нова
лісогосподарська компанія, як і
лісгоспи, не може бути приватизо-
вана, передана у концесію тощо. 
Створення єдиної компанії жодним
чином не означає появи на ринку
монополіста з продажу деревини.
Навпаки, як я вже зазначав, для
малого та середнього бізнесу в
регіонах відкриваються нові мож-

ливості. Реалізація деревини, як і
тепер, буде проводитись на
відкритих електронних торгах. До-
ступ до ресурсу збережуть і
місцеві, і регіональні переробники,
і компанії національного чи міжна-
родного рівня.

– Чого планується досягти
внаслідок реформи? 

- Домовитись з міжнародними
донорами про масштабну програ-
му відтворення лісового фонду
півдня та сходу країни, які зазнали

катастрофічних втрат через рос-
ійську агресію.  Місцеві лісгоспи
завжди були дотаційними, наразі
вони не зможуть навіть підготува-
ти документи на отримання допо-
моги іноземних фондів: реалізува-
ти таку програму здатна лише
структура національного рівня
коштом потужної міжнародної
підтримки.

- Долучитись до міжнародних
екологічних програм та ініціатив,
приділяти більше уваги питанням
екології.

- Отримати інвестиції у завер-
шення технічного переоснащення
галузі, особливо в частині проти-
пожежних заходів. Кліматичні зміни
стають все катастрофічнішими —
рекордні пожежі у Європі цього року
тому свідчення. 

- Завершити процес диджиталі-
зації галузі, оцифрувати лісовий
фонд, запустити систему елект-
ронного декларування всіх про-
цесів з деревиною й таким чином
мінімізувати ринок нелегальної де-
ревини.

- Якісно посилити програму
відтворення лісів: залучити інвес-
тиції у нові насіннєві центри.

- Збільшити надходження до
бюджетів усіх рівнів шляхом підви-
щення ефективності господарю-
вання (нова техніка, технології,
інфраструктура, зниження собівар-
тості внаслідок конкуренції серед
підрядників).

Процес трансформації не буде
миттєвим. Державна лісогоспо-
дарська галузь — величезна і кон-
сервативна структура. Але я впев-
нений у підтримці людей, адже ре-
форма — це справді шанс на роз-
виток та збереження нашого лісо-
вого фонду. 

Юрій БОЛОХОВЕЦЬ,
голова Державного агентства

лісових ресурсів України.

Від редакції: як видно з публі-
кації у лісовій галузі Турківщи-
ни функціонуватимуть лише
лісництва, а все управління
буде сконцентровано не в Сам-
борі чи Львові, а у Києві. Хочеть-
ся вірити, що після реформи
люди таки не залишаться без ро-
боти, а в бюджет місцевих гро-
мад, як і зараз, надходитимуть
податки.

За даними держстатистики, станом на 1 січня 2022 року,
в системі освіти працювало 1263 заклади позашкільної осв-
іти, які відвідували 1 млн. 014 тис. дітей. У результаті воєн-
них дій, станом на 25 липня цього року,  зруйновано 12 і
пошкоджено 6 позашкільних закладів.

Нашому Будинку дитячої та юнацької творчості з полови-
ни березня довелося працювати з дітьми внутрішньо пере-
міщених осіб, які проживали   в гуртожитку Турківського про-
фесійного ліцею та  у  Турківській  гімназії ім. Олександра
Ільницького. Ці діти не сміялися, не раділи, важко йшли на
контакт. Працівники ліцею розповідали, як під час тривоги
діти бігли вниз по сходах і просили: «Тьотя, заховайте нас».
Лишень десь через місяць їхні серця розтанули.

Наш фронт – це діти. Діти, яких треба любити, вчити улюб-
леної справи – малювати, співати, танцювати, шити і виши-
вати, техніці орігамі, роботі за  комп’ютером, володінню іно-
земною мовою, вишиванню  і плетінню з бісеру, ліпленню з
глини і так далі. Діти  мають отримувати від нас, педагогів,
психологічну підтримку.  Вони мають  відчувати спокій,  має
бути менше стресових ситуацій, більше  – радості.

Саме про це йшла мова на  нашій першій педраді, яка була
проведена у вигляді круглого столу. Кожен з педагогів ста-
рався дати відповідь на питання: «Що, ви вважаєте, в ми-
нулому році було успішним для вас і ваших вихованців?»,
«Які були недоліки? На що треба звернути особливу увагу в
2022-2023 навчальному році?»,  «Як ви оцінюєте свою робо-
ту? Чи задоволені умовами праці?».

Кожен керівник гуртка
висловив свою думку.
Прозвучали  цінні пропо-
зиції щодо покращення
діяльності закладу, робо-
ти з батьками, масової
роботи, а також роботи в
рамках внутрішньої сис-
теми якості освіти, яка
ставить серйозні вимоги
до кожної людини – від
директора до завідувача
господарством.

Важливим  завданням
у цьому році є організація
безпечних умов для здо-
бувачів освіти та всіх
працівників закладу. Ми також облаштували укриття.

В умовах збройної агресії російської федерації пріоритет-
ним в педагогічній діяльності Будинку дитячої та юнацької
творчості буде національно-патріотичне виховання дітей та
молоді,  яке здійснюватимемо відповідно до Концепції націо-
нально-патріотичного виховання в системі освіти України.

Також  наш педагогічний колектив вирішив  й далі продов-
жувати  брати участь у благодійних та волонтерських акці-
ях, організовувати  спільне змістовне дозвілля наших вихо-

ванців з  дітьми з числа  внутрішньо переміщених осіб, а
також здружити всіх.

Крім цього, майже кожен педагог говорив про те, наскільки
важливою в наш час є робота з батьками, адже вони мо-
жуть багато в чому допомогти.

На педагогічній раді  прийнято рішення,  що Комунальний
заклад позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької
творчості»  організовує очну форму навчання.

Розпочався навчальний рік… Ми щиро запрошуємо дітей
в Будинок творчості, де і надалі будуть працювати ваші улюб-
лені гуртки, а батьків просимо скерувати  своїх дітей   на

улюблену справу.
Наші педагоги-позашкільники –  творчі, старанні, відпові-

дальні, ініціативні –  уміють долати труднощі.
Тримаймо стрій! Вірмо в перемогу. Щасливого навчально-

го року!
Все буде Україна!

Софія БАГАЙ,
директор КЗ ПО «Будинок дитячої та юнацької твор-

чості».

ПОЗАШКІЛЛЯ ТУРКІВЩИНИ
Позашкільна освіта є ланкою освітнього процесу в державі. Напередодні навчального року  хотілось

би  поміркувати ось над чим: два роки  триває COVID, понад пів року  – війна, яка забрала частину
дитинства у дітей, вкрала якийсь проміжок  життя  у дорослих, бо ж немає такої людини, щоб постійно
не думала про все, що зараз  відбувається, про  цю жорстоку війну. Вона  вкрала все, що ми любили, чому
раділи. Хтось виїхав за кордон, хтось втратив роботу, є й ті, хто  віддав за перемогу найдорожче – своє
життя. Лише на Турківщині вбито на війні 17 молодих людей. Який  то сум, біль, розпач! Ми працюємо з
дітьми і нам особливо важко  розповідати   своїм вихованцям  про вбитих, поранених, осиротілих. Війна
внесла певні корективи в роботу  людей різних професій і в тому числі –  вчителів, вихователів, керів-
ників гуртків.
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Життя зі сміхом і плачем
Все більше кособочиться…
Та бути лиш спостеріга-

чем
Не можу. І не хочеться.

В. Крищенко.

Супокій – святе є діло
В супокійнії часи.
Та сли  в час війни та бою
Ти зовеш до супокою –
Зрадник або трус єси.

І.Франко.

Часто, коли заходить мова
про сучасне життя, плебей зав-
жди про своє  – раніше, тобто
при совітах, все було дешевше,
ковбаса по 2,20 рублів, і кварти-
ру давали, і робота була. Але
про пенсії і про заробітки забу-
ва казати. Пенсія 12 рублів, те-
пер –  не менше 2 тисяч гри-
вень. За 12 рублів 6 кілограм ва-
реної ковбаси, а за 2 тис. грн. –
20 кг такої  ж ковбаси. Середній
заробіток 70 руб., це 35 кг знову
ж  таки вареної ковбаси, тепер
середній заробіток –  10 тисяч
гривень, а це цілий центнер (100
кг) такої ковбаси. Як пише О.Ко-
вінька:

І знову ти розмінюєш свій
шанс

На ковбасу, кормигу без’я-
зикість.

В Сибіру вітер завиває
дико,

То плачуть душі, страчені
за нас.

Ігор Павлюк про таких
плаксіїв пише:

Хто ми є, ти знаєш сяк чи
так.

Та не знаєш , ким ми можем
стати,

Розіп’яти вміємо Христа,
Сталінів у гузна цілувати.
Наша біда в тому, що ми май-

же не знаємо своєї історії і мос-
калів, які є нащадками угро-
фінських і татаро-монгольських
племен. Цей же плебей,  і не
тільки, вважає їх братами-слов-
’янами. А вони такі слов’яни, як
я китаєць. Вони, як були дику-
нами, так і залишились ними.
Як свідчать історики, зокрема і
їхній С. Соловйов, що Суз-
дальсько-Рязанський князь
Андрій Боголюбський в 1169 р.
так зруйнував і пограбував Київ,
що навіть Батий в 1242р. не зав-
дав йому такого лиха.

Ці грабежі наших міст і сіл
продовжуються й по сьо-
годнішній день Скільки ук-
раїнців вимерло, коли москалі
влаштували нам геноцид, орган-
ізувавши голодомори в 20-х, 30-
х, 40-х роках ХХ ст., про які напи-
сав В.Затуливітер:

Зійшовши на розтоптаних
руїнах,

З дитинства знаю людо-
жерний страх,

Коли безкровна мертва Ук-
раїна

Своїх дітей варила у бор-
щах.

Ці всі їхні звірства свідчать, що
вони як були дикунами, так і за-
лишились. Про це ми маємо
знати і не забувати. Один сучас-
ний московський «писатель»  у
Телеграм-каналі «Терем-тере-
мок» заявив (цитую мовою ори-
гіналу): «Часть украинцев необ-
ходимо убить, большую часть –
выгнать в Европу, оставшихся
переделать в русских в пла-

вильном котле русского мира –
их дети должны вырастать рус-
скими», тобто яничарами.

Звертаюсь до земляків з мен-
талітетом «совка», до плебеїв:
дорогі землячки, ви хочете
віддати себе в руки москалям-
дикунам на вічні муки, тортури,
гвалтування, на знищення рідної
мови, культури, історії, яка на
тисячу років старша за мос-
ковську? Про це С. Пушик ска-
зав:

Та ми встаємо селами й
містами

З історичної пам’яті зрос-
та,

Бо  коли їхні предки ще за
гілля тримались хвостами,

Наші вже будували
трипільські міста.

М. Міхновський казав: «Голов-
на причина нашої нації – брак
націоналізму серед її загалу». А
без націоналістичної ідеї, пере-
конання, держави не збудуєш».
Це стосується в першу чергу тих,
хто хоче бути при кермі. Про це
недвозначно сказав Джузеппе
Мецінні: «Нація перемагає у
своїй країні тільки тоді, коли її
очолює еліта, наснажена філо-
софією націоналізму». На жаль,
такої еліти на початку війни в
2014-15 роках в нас було мало.
Тільки добровольці-націоналі-
сти під червоно-чорними пра-
порами майже без зброї пер-
шими вступили у бій з москаля-
ми на Донбасі. Український на-
ціоналізм був і є запеклим во-
рогом москалів. Без націоналі-
зму українська нація давно пе-
рестала би існувати.

Не наша вина, а біда, що нам
бракує націоналістичної ідеї.
Тому, що московські окупанти
завжди за  нами наглядали. Як
господар, при вирощуванні тю-
тюну, зриває цвіт, щоб лист (ло-
пух) ріс великим, так і москалі
виривали цвіт нашої нації, щоб
росли тільки лопухи.

Так з покоління в покоління,
Щоб знищити наше корін-

ня,
Свідомо сіялось зло,
Щоб українців не було.

В. Іващенко.

Будемо сподіватись, що тим
безмозгим головам, які плачуть
за московським рабством:

Може, лою
Доллє Господь тайком,
Щоб врешті стала голо-

вою,
А не порожнім черепком.

Люба Проць.

А Галина Тарасюк про комун-
істичний «рай» і тим, що плачуть
за ним, говорить:

Ой, мало, дитино, життям
тебе бито!

Ніхто тебе, видно, до стіни
не ставив.

І ворогом, видно, народу не
славив.

За пригорщу жита не слав
у Сибір.

Не жер тебе жаху опівніч-
ний звір,

Не згонив ніхто з твоєї
землі,

Не пухли від голоду діти
малі.

Не їла, як ми, баланди-лобо-
ди,

Не знаєш, дитино, ти горя-
біди.

Ніхто тобі жару в печі не за-
лив,

Ніхто матюками тебе не
покрив.

Степан Горлач  писав: «Бути
націоналістом – це не тільки на-
зивати себе націоналістом, а й
ставити потреби свого народу
вище за свої власні. Націо-
налізм  – це діяльна любов до
своєї нації». А І. Гончар казав
так: «Націоналізм – це щит у
захисті своєї нації». Всяке вихо-
вання, в тому  числі  і патріотич-
не, починається зі спілкування
з інтелектуалами і знатоками
справжньої історії України. А в

часи існування СРСР мало хто
наважувався говорити вголос
про патріотизм, бо сказати про
любов до України, до рідного
народу було криміналом. За
таке можна було загриміти на
15-20 років в Сибір, на Колиму
на «строітельство комунізму».

А про історичні та  патріотичні
книги про Україну і мови не було.
Тепер, на щастя, їх багато, Але,
на жаль, рідко хто їх читає. Май-
же всі «сидять» в Інтернеті.
Люди забувають, що Інтернет –
свого роду енциклопедія, а не
бібліотека. Про його негатив В.
Базилевський сказав: «Інтим
стосунків «книга-читач» пору-
шений з багатьох причин. Має-
мо нагоду переконатись у спра-
ведливості зауваженого: кожне
технічне диво – то носій нової
пітьми. Інтернет передовсім».

Треба сказати, що в Інтернеті,
в телевізорі, на радіо є, як те-
пер модно казати, різноманітні
фейки, а попросту – багато
брехні. Коли, крім усної брехні,
ми маємо велику кількість не-
добросовісних ЗМІ, тому ми не
завжди маємо довіряти їм, а
уважно перевіряти і не поширю-
вати, щоб, як сказав Геббельс,
не перетворитись у стадо сви-
ней. Його слова: «Дайте мені в
руки ЗМІ і я зроблю з народу ста-
до свиней».

Коли послухаєш «знавців»
новин, то виходить, що всі на-
вколо злодії, хабарники, коруп-
ціонери. Недарма кажуть: «Чес-
ний думає, що всі чесні, злодій
думає, що всі злодії». Коли зай-
деш в магазин чи автобус, чого
тільки не почуєш – волонтери
половину гуманітарки розкра-
дають, при владі мало не всі

злодії і корупціонери, признача-
ють собі високі зарплати і
премії, розкрадають у такий
спосіб бюджетні кошти. Мало не
половина військовозобов’яза-
них ухиляються від  призову або
ж втекли за кордон і т. д. Це на-
зивається «свобода» слова.
Недарма кажуть, що немає
гірше, як дурному воля.

Вже не можу переслухати про
заробітні плати та премії чинов-
ників  як обласного, так і місце-
вого рівня. Мовляв, голови тери-
торіальних громад та їхні заступ-
ники отримуюють щомісяця зар-
плати разом із преміями по 50
чи 60 тисяч гривень. Я особис-
то не вірю, щоб в час війни чи-
новники різних рівнів нарахову-
вали собі таку неймовірно ве-
лику платню. А тому раджу кері-
вникам Турківщини, щоб не було
різних кривотолків та домислів,
надрукувати в газеті «Бойківщи-
на» інформацію про розміри
своїх зарплат та зарплат своїх
підопічних.

Справді важко повірити, щоб
чиновник отримував
зарплатню в декілька
разів більшу, аніж вчи-
тель. Адже без учите-
ля не буває лікаря, ні
президента. Недар-
ма рейхсканцлер
Німецької імперії
Отто фон Бісмарк ка-
зав: «Ворог іде туди,
де програє вчитель і
священник». Тому не
хочеться вірити в те,
що в час війни голова
ОТГ чи його заступник
має в п’ять разів
більшу зарплату від
вчителя. Як на мене,
сьогодні високої зар-
плати заслуговують
військові. Вони є на-
шими ангелами-охо-
ронцями і найкращи-
ми приятелями.

Не можу оминути тих плаксіїв,
які кажуть, що їм погано жити,
бо влада про них не дбає. Так
було і так є, що ті, які не хочуть
робити, живуть бідно і шукають
винного в їх недостатках. У наш
час ганьба навіть заїкатись, що
немає роботи і погано живеть-
ся. Якщо ти здоровий і землю
дає держава  кожному по 2 га,
бери, не лінуйся і працюй. Ко-
лись їхали в Америку, щоб заро-
бити грошей, купити землі і гос-
подарювати. Тепер земля орна
заростає кущами, чагарниками.
Держава дає її безкоштовно,
працюй, роби себе заможним,
примножуй свої статки, будь ба-
гатим і збагачуй рідну Україну.
Послухаймо, що сказав Джордж
Вашінгтон: «Ніяка нація не може
досягнути розквіту, поки вона
не усвідомить, що орати поле
–  таке почесне заняття, як пи-
сати поеми».

Коли йде війна, маємо, а точ-
ніше мусимо і зобов’язані, всі
сили фізичні і матеріальні спря-
мовувати на перемогу. Не тре-
ба чекати, щоб держава дава-
ла, а кожний має себе запита-
ти: а що я дав державі для швид-
кої перемоги над московською
ордою. «Велесова книга» опи-
сує, як наші предки захищали
нашу Батьківщину  у VІІІ-ІХ сто-
літтях. Вони казали тоді : «Му-
симо діяти, а не казати, що не
можемо. Маємо спати на сирій
землі і їсти траву зелену, доки
Русь (Україна) не буде вільна і
сильна». Так і ми тепер –  має-
мо чим підтримати військо,
підтримаймо, а не маємо – то
хоч мовчім.

Слава Україні! Героям слава!
Микола МИХАЙЛИК,

 член КУНу, краєзнавець.

ÃÀÍÜÁÀ ÏËÀÊÑ²ßÌ!
ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ!

ÂÅËÈÊÀ ÂÄß×Í²ÑÒÜ
Ì²ÑÜÊÎÌÓ ÃÎËÎÂ²

Не з власної волі, а так скла-
лися життєві, а точніше сус-
пільно-політичні, обставини
в Україні, що тисячам людей
південно-східних областей
довелося тікати від війни.
Хтось поїхав за кордон,
хтось – у центральні об-
ласті України, а ми опинили-
ся в Карпатах, на Турківщині.
З розповідей наших знайомих
довідуємося, з якими обста-
винами доводиться зустріча-
тися, влаштовуючись на
тимчасове місце проживан-
ня. Зрештою, хто хоч раз у
своєму житті переїздив з ре-
гіону в регіон чи з міста в
місто, облаштовуючи  черго-
ве помешкання, добре знає,
що за такої ситуації  виникає
цілий ряд проблем. І це в мир-
ний час. А що казати під час
війни. Бувають випадки непо-
розуміння, несприйняття,
але, попри все,  є чимало доб-
рих, милосердних людей, які
за будь-яких обставин готові
подати руку допомоги, пора-
дити, втішити пригнічене
серце добрим словом.

Сьогодні ми хочемо вислови-
ти щиру вдячність надзвичайно
добрій, чуйній, чесній і відпові-
дальній людині – Турківському
міському голові Ярославу Пара-
щичу. Коли б ми до нього не звер-
талися, він завжди знаходить
час вислухати, в деталях вникає
в наші проблеми і чим може, до-
помагає. Іноді й на вулиці зустр-
іне, розпитає, як справи, якої
допомоги потрібно, чи не вини-
кають якісь нестандартні ситу-
ації. Навідується Ярослав Ярос-
лавович до нас  і за місцем про-
живання. Багато робить для
того, щоб  ми мали задовільні
побутові умови. За все це ми
вдячні йому.

Також принагідно хочемо
скласти подяку за щоденну тур-
боту, найперше в облаштуванні
нашого побуту, директору
гімназії Оксані Сушінець та пе-
дагогу-організатору навчально-
го закладу Світлані Лило.

Де б ми не були після закін-
чення війни, завжди будемо зга-
дувати про Ярослава Ярославо-
вича як про людину з великої
букви.

З повагою – внутрішньо пе-
реміщені особи з Донецької та
Луганської областей, які сьо-
годні проживають в
Турківській гімназії №1 ім.
Олександра Ільницького.

ЩОБ ВЗИМКУ
БУЛО ТЕПЛО
Зима, як кажуть, не за го-

рами, а тому уже зараз по-
трібно активно готуватися
до можливих холодів. Особли-
ва турбота керівників тери-
торіальних громад, щоб в до-
статній кількості паливом
були забезпечені заклади ос-
віти, медицини та культури.

На останній сесії Турківської
міської ради депутати виділили
430 тисяч гривень медичним
установам. Зокрема, 50 тис. грн.
– КНП «Турківський центр
ПМСД»,  на придбання дров, та
380 тис. грн..– КНП «Турківська
міська лікарня», 280 тис. грн.. з
яких буде скеровано на прид-
бання вугілля, 100 тис. грн..  –
на газ.

Наш кор.
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Урочисте відкриття змагань
відбулось традиційно під вико-
нання Гімну України та піднят-
тя Державного Прапора капіта-
нами команд. Далі зі словами
привітання виступили директор

Турківської ДЮСШ “Юність” Ва-
силь Ціко та головний суддя
змагань, досвідчений тренер-
викладач з волейболу Ігор Мись.
Всі волейбольні партії обслуго-
вували кваліфіковані судді: тре-

нер з волейболу Андрій Роз-
луцький та досвідчений гравець
Андрій Яворський.

Змагання проходили за коло-
вою системою. Віддача команд
в іграх була настільки потужною,
що майже всі матчі зводились
до вирішальної партії. У напру-
женій боротьбі перше місце
сенсаційно посіла команда
“ДЮСШ Юність-3”, друге місце
– “ДЮСШ Юність-1”, третє –
“ДЮСШ Юність-2”.

За команду переможців вис-
тупали Оксана Яворська, Хрис-
тина Гладіна, Марія Лялюк, Со-
фія Федорко, Мар’яна Павлик
та Вероніка Капустинська. Кра-
щим гравцем турніру визнано
Ірину Малетич, яка показує хо-
роші результати не тільки у во-
лейболі, але і у змаганнях з ша-
шок, неодноразово виборюючи
призові місця. Команди-призе-
ри нагороджені дипломами за
здобуті місця, а чемпіон – по-
чесним кубком.

Церемонію нагородження
проводили директор спортшко-
ли Василь Ціко та тренер-вик-
ладач Ігор Мись. Дирекція Турк-
івської ДЮСШ “Юність” щиро
вдячна, в першу чергу, учасни-
кам турніру, який заохочує мо-
лодь до занять фізичною куль-
турою та спортом, а також на-
дихає їх на нові спортивні вер-
шини.

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ

«Юність».

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÞÍ²
ÂÎËÅÉÁÎË²ÑÒÊÈ

У суботу, 10 вересня, в приміщенні спортивного залу Турк-
івської ЗЗСО І-ІІІ ступенів (нова школа) відбулась першість
Турківської ДЮСШ”Юність” з волейболу серед дівчат з наго-
ди Дня фізичної культури та спорту України.  Змагання були
організовані керівництвом Турківської ДЮСШ”Юність”.

ЧЕМПІОНАТ ТУРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
З нагоди Дня фізичної культури та спорту,

10-11 вересня,  у приміщенні Турківської ДЮСШ
«Юність», відбувся відкритий чемпіонат Туркі-
вської громади з шашок-64. У змаганнях взяли
участь 14 спортсменів.

За результатами восьми турів переможцем став
гість, майстер спорту міжнародного класу з Дніпра
Євген Івашко, який здобув перемоги у всіх восьми
партіях і набрав 16 очок, хоча в деяких партіях турк-
івчани були близькі до нічиєї. Друге місце посів Ва-
силь Костишак – 12 очок, третє - Богдан Москаль -
10 очок.

Серед жінок, які змагались разом з чоловіками,
чемпіонкою стала Христина Зубрицька, з
результатом 10 очок, друге місце посіла
Ольга Лембак – 8 очок, третє  дісталося уче-
ниці ДЮСШ «Юність» Соломії Крецул – 8
очок.

Серед юних шашкістів кращими визначе-
но Павліну Голованич та Ярослава Сенчи-
шина.

Чемпіони нагороджені кубками, а також
разом з призерами медалями, грамотами
та цінними призами.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність».

ВОГНЕБОРЦІ ЛІКВІДУВАЛИ
ЗАЙМАННЯ У КВАРТИРІ

У неділю, 11 вересня,  о 16.10 год., до служби порятунку “101”
надійшло повідомлення про пожежу в м. Турка, на вул. Міцке-
вича, 18 (біля залізничного вокзалу), на першому поверсі дво-
поверхового житлового будинку в одній з квартир. До місця
події було направлено рятувальників 28-ої державної пожеж-
но-рятувальної частини м. Турка.

На момент прибут-
тя рятувальників до
місця події з вікна
квартири вибивалось
полум’я. Вогнеборці
включились у спец-
іальні апарати захи-
сту органів дихання
та зору і приступили
до проведення робіт
з ліквідації займан-
ня. За годину пожежу
було  ліквідовано в
складі ланки газоди-
мозахисної служби.

Вогнем знищено
речі домашнього
вжитку на площі 25
кв.м. Врятовано буді-
влю. До ліквідації пожежі були залучені 4 вогнеборці  та 1 одиниця
спецтехніки.

Наш кор.

ÑÅÊÐÅÒÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ×ÀÑÍÈÊÓ
Важко знайти господаря, який не вирощував би часник. У цій

статті розповімо, чим потрібно підживити часник, посадже-
ний під зиму, щоб виросли великі і соковиті головки.

З приходом осінньої пори, гос-
подарі садять на своїх городах
часник. Він містить багато
вітамінів, мінералів та цілющих
властивостей. Також, часник
виконує безліч функцій – є ліку-
вальним засобом, кулінарним
інгредієнтом, допомагає боро-
тися зі шкідниками. Цю росли-
ну завжди потрібно садити во-
сени та підгодовувати весною.

Як підживити зимовий час-
ник?

Перед тим, як висадити час-
ник у ґрунт, восени необхідно
підготувати землю. Це необхід-
но зробити за 1-2 тижні до по-
садки, а після додати в землю
гній. Також, восени бажано до-
дати у землю калійну сіль та су-
перфосфат.

Підживлення весною прово-
дять одразу, цю процедуру не-
обхідно проводити в три етапи:

Як тільки сніг зійшов:
Зробіть розчин сечовини, у

пропорції на відро води додати
2 ч. л. сечовини.  Полийте час-
ник з розрахунком 3л рідини на
1 м2.

Через 2 тижні після першого
підживлення:

Підгодівля нітрофоскою, у
пропорції на відро води додати
4 ч. л. Полийте часник з розра-
хунком 3л рідини на 1 м2.

У другий тиждень червня:
Підгодівля сумішшю супер-

фосфату, у пропорції на відро
води додати 4 ч. л.

Підгодівлю часнику необхідно

проводити вчасно, якщо бажає-
те отримати гарний врожай.
Саме в цей час відбувається
формування цибулини, яка по-
требує вітамінів. Якщо вчасно не

підгодувати рослину, то у вас
виростуть не гарні головки час-
нику, а зелене листя.

Часник дуже полюбляє підго-
дівлю гноєм та дерев’яною зо-
лою. Гній розводять в пропорц-
іях – 1 частина гною та 6 частин
води. Цим добривом користу-
ються протягом всього зростан-
ня рослини, приблизно тричі.

Також, можна використати
курячий послід, в пропорціях 1
до 15. Таким способом добри-
во необхідно лити під коріння
рослини, а не на листя. Пам’я-
тайте, якщо переборщити з доб-
ривами, то може вирости гарне
перо часнику, а цибулина при-
пинить свій ріст. Якщо ви бої-
тесь, що рослину вразить мороз,
необхідно використовувати
фосфатні добрива.

Бажаємо успіхів у вирощуванні
гарного врожаю часнику.


