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Добру, щиру душею, чарівну, милу, дорогеньку донечку і сес-
тричку, уродженку с. Нижнє Висоцьке (Штуковець) Марину Риш-
тей щиро вітають з днем народження мама Софія та брати і
сестри з сім’ями. Рідні бажають їй міцного здоров’я, сімейно-
го щастя та благополуччя, успіхів у роботі, хай реалізуються  усі
плани.

 Від щирого серця мами линуть слова-вітання:
Народилась Ти у щедру осінню пору,
Із добрим серцем й щирою ду-

шою.
І де б Ти, донечко, у світі не

була,
Тебе люблю я і пишаюся То-

бою.
38- багато це чи мало?
Про те судити не дано мені,
Бо цим керують Бог і Мати

Божа,
А я лиш можу побажати сот-

ню літ Тобі.
Бажаю успішною леді й красу-

нею бути
Та гідно нести себе в цьому

житті.
І все, що дають Тобі доля і

люди,
З великою вдячністю в серці нести.
Я щиро бажаю, дитинко, Тобі
Щастя, здоров’я і мирного неба.
В сім’ї хай завжди будуть спокій і мир,
А що ще в житті, чого більше треба?
Божого благословення – на довгі і мирні роки. Мама.

Найкращу в світі донечку, сестру, маму і бабусю Світлану Ро-
манівну Мельник сердечно та з любов’ю вітаємо із золотим
ювілеєм!

 Люба, найдорожча серцю ювілярко, у день Твого прекрас-
ного свята прийми від нас  найщиріші вітання і теплі слова
побажання. Зичимо Тобі міцного здоров’я, миру, радості та
добра. Нехай Твоя ласкава ус-
мішка завжди сяє на устах і
зігріває наші серця, а очі не
знають смутку та тривоги.  Не-
хай у Твоїх задумах завжди буде
мудрість, у домі – увага, у серці
– світло від людської вдячності.
Нехай  Ангел-хоронитель Тебе
не покидає, Матінка Божа теп-
лом зігріває,  а Божа ласка
оберігає на довгі та щасливі
роки життя!

А ми сьогодні з щирістю й
любов’ю

Бажаєм  Тобі радості та
доброго здоров’я.

Хай літ рокам кують зо-
зулі

Ще довго - довго на землі.
Нехай Твій дім всі  біди об-

минають,
Щоб хліб святий був завжди на столі.
А від нещасть і лиха захищають
Всі Ангели небеснії святі.
З   повагою і теплотою –  мама Оля, брат Богдан з дружиною

Галиною та синами Владиславом і Денисом, донька Іларія з
чоловіком Володимиром,  маленький онучок Лукасик та вся
велика родина.

ВБИВ ТОВАРИША ПО ЧАРЦІ
Днями трагічно закінчилося чаркування двох любителів оковитої в с. Сянки. Добре

підігрівшись алкоголем, між 62-річним місцевим жителем та 43-річним  жителем сусіднього
с. Яворів виник конфлікт. Для його вирішення молодший нічого кращого не придумав, як вда-
рити ножем прямо в серце давнього приятеля. До речі, в нас, на Турківщині, це далеко не
перший і очевидно не останній випадок, коли подібні трагедії трапляються через горілку, а
ми всі – влада, правоохоронні органи, громадські організації – займаємо сторонню позицію,
очікуючи, а де ж наступна трагедія? Замість того, щоб єдиним фронтом стати в боротьбу
проти алкоголіків і тих, хто виготовляє і цілодобово продає самогон, зрештою, як і проти
«підприємців», що підпільно торгують сурогатом, який вже дістав назву «смерть бойка».

А повертаючись до трагічної події в с. Сянки, треба віддати належне, що оперативно спрацювала
поліція. Зловмисника швидко затримано за його місцем проживання та вилучено ніж, як речовий
доказ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті за подібний
злочин передбачає до 15 років ув’язнення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Турківщина  не вперше оплакує своїх Героїв. Минулого
тижня на російсько-українській війні  героїчно загинув наш
52-річний  земляк, уродженець с. Закичера Іван Комарниць-
кий. Народився він у багатодітній сім’ї. У батьків, окрім
нього, було ще семеро дітей. Навчався у Буковинській
восьмирічній школі, згодом в одному з львівських профес-
ійних училищ, де здобув професію кранівника. Строкову
службу проходив у Казахстані. У 1993 році одружився з
дівчиною з рідного села Галиною, а вже через 6 років сім’я
виїхала на постійне місце проживання в Трускавець. Пра-
цював на різних роботах, їздив на заробітки за кордон.
Після  лютневого повномасштабного  вторгнення росії
в Україну був мобілізований до війська. Захищаючи рідну
неньку-Україну, став Героєм, представившись до небес-
ного воїнства. У скорботі і смутку залишив 83-річну маму,
Марію Михайлівну, яка проживає в рідному селі, дружину,
сина Назарія та дочку Вікторію, а також  дорогу серцю
Бойківщину та курортний Трускавець, який  також  став
для нього рідним. Власне, там й похоронили Героя.

Похвально, що співчуття у мережі Інтернет висловив рідним
загиблого Івана Комарницького педагогічний колектив Буко-

винського ЗЗСО.  Тут є такий рядок :  «Іване, ти став творцем нашої новітньої історії. Ми будемо
розповідати про твій подвиг своїм дітям».

Слава Україні! Героям слава!
Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ПОКАЗАЛИ ВИСОКИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ
У непростих умовах воєнної агресії з боку північного сусіда відійшов у минуле 2021-2022

навчальний рік. Незважаючи на тривалий період дистанційного навчання, в  галузі освіти
Турківської ОТГ є і певні здобутки. Насамперед, це успішне проведення основної сесії незалеж-
ного мультимедійного тесту (НМТ), який цього року замінив ЗНО.

За 4 дні у 2 зміни НМТ здало понад 200 абі-
турієнтів, які проживають у Турківській, Боринській
і Стрілківській громадах.

Серед випускників  ЗЗСО Турківської громади
маємо 200-бальників, в тому числі й таких, що от-
римали по 200 балів з двох предметів. Це випуск-
ник Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Михайло Ілинич – 200
балів з української мови та історії України; золотий
медаліст, який підтвердив свою шкільну нагороду
високими результатами на НМТ.

По 200 балів з математики та історії України має
і випускниця Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 (стара
школа) Софія  Ярошович, яка також закінчила шко-
лу із золотою медаллю за вагомі досягнення у на-
вчанні.

 З цієї ж школи по 200 балів з історії України
отримали Вероніка Бончук та Марта Карвацька.

Випускники Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. (нова шко-
ла)  Катерина Роман та Марія Дуняк отримали
по 200 балів з математики та історії України,
відповідно, обидві дівчини – золоті медалістки.

Сподіваємось, що ніякі перешкоди не зава-
дять і в  новому 2022-23 н.р. майбутнім випуск-
никам здобути в стінах рідних шкіл хороші знан-
ня.

 Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти, культури і туризму

Турківської міської ради.
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Відділ освіти Турківської міської ради та об’єднана
профспілка працівників освіти Турківщини сердечно віта-
ють із ювілеєм, який відсвяткувала 21 вересня,  бухгал-

тера централізованої бухгалтерії
відділу освіти Оксану Климентівну
Бринь та бажають їй міцного здо-
ров’я – з роси і води, сімейного
затишку й благополуччя, світлої
радості в житті, мирного неба над
головою та Божої опіки на многії і
благії літа.

Хай квітнуть дні Ваші яскра-
вим цвітом

І будуть в них сердечність і
тепло,

Щоб у житті було чому раді-
ти,

А смутку у душі ніколи не
було.

Хай здоров’я, радість і доста-
ток

Сиплються до ніг, як з вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ!

Відділ освіти  Турківської міської ради та  об’єднана
профспілка працівників освіти Турківщини сердечно віта-

ють із ювілеєм бухгалтера центра-
лізованої бухгалтерії відділу освіти
Наталію Ярославівну Зеленяк і ба-
жають шановній ювілярці  неба
безхмарного, настрою гарного,
щастя без ліку і довгого-довгого,
мирного, в Господній опіці,  віку.

Хай щастя і доля всміхають-
ся Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
В роботі хай буде удача завж-

ди
І друзі, щоб дім не минали.
Ніколи в житті щоб не знали біди,
Лиш радість і щастя щоб мали.

На початку  подорожі Ірина
Миронівна, розповідаючи про
структуру парку,  відзначила, що
він є одним із наймолодших у
Львівській області, розташова-
ний на трьох локусах – Турківсь-
ка верховина, Буківська поло-
нина,  Сколівське середньогір’я
–  і входить у великий природо-
охоронний кластер Карпат.
Парк володіє великим
біорізноманіттям, на-
лічує багато рідкісних
рослин, зокрема су-
динних. Одних тільки
орхід понад 20 видів.
Усі вони занесені до
Червоної Книги.  Важ-
ливим є й те, що в пар-
ку 500 га старовікових
природних лісів. На
цьому прикладі мож-
на показати, яка б
була  тут територія,
якби не   вели лісове
та сільськогоспо-
дарське господар-
ство. Разом з науко-
вим відділом парку
рекреаційна дільниця
на тих площах закла-
дає пробні ділянки,
щоб бачити функціонування
екосистеми, вплив змін клімату
та вплив помірної рекреаційної
діяльності.  (Для  тих, кого ціка-
вить структура парку “Бойківщи-
на”, хочемо відіслати до 36-го но-
мера нашої газети, за 9 верес-
ня 2022 року, де вміщено інтер-
в’ю з директором Віталієм Зе-
маном).

Після короткого вступу, Ірина
Миронівна закцентувала нашу
увагу безпосередньо на стежці,
яка побудована таким чином,
щоб одночасно можна було ди-
витися природні та історичні
таємниці. На маршруті вони по-
стійно переплітаються. Розроб-
лено довгий маршрут (5 км) та
коротший (2 км), але обидва
вони завершуються панорамою
смт. Бориня. «Зазвичай ми йде-
мо лісом і бачимо дерева, гри-
би, малину, ожину, а 90 відсотків
того, що могли б побачити, не-
досяжне людському оку через
те, що заховане. Ми не бачимо
мікроорганізмів, які здійснюють
трансформацію листяного та
хвойного опаду, не знаємо, хто
живе у річці чи струмочку, чому
вода тут чиста, чому ялиця на-
зивається біла, яка різниця між
ялиною і ялицею? Особливо це
складно для туристів, що меш-
кають у великих містах і рідко
бувають на природі. Або ж взя-
ти історичний аспект. Ця тери-
торія  майже 50 років ховала
таємниці боротьби вояків УПА
проводу «Біра». Тут були
братські могили вбитих патрі-
отів, що полягли за волю й не-
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Історико-краєзнавчо-екологічна
стежка НПП «Бойківщина»

Як ми вже анонсували в одному із попередніх номерів нашої
газети, сьогодні розпочинаємо мандрівку цікавою і пізнаваль-
ною стежкою, облаштованою НПП «Бойківщина». Нашими
гідами та  попутниками є кандидат біологічних наук, про-
відний фахівець  з екологічної освіти Ірина Шпаківська, фахі-
вець з екологічної освіти ІваннаТарчанин дільниці благоуст-
рою екологічної освіти та рекреації НПП «Бойківщина».

залежність України. Енкаведи-
сти їх просто скидали в окопи
часів Першої світової війни.   А
коли настала можливість, було
проведено ексгумацію останків:
частину патріотів перезахороне-
но на кладовищі в с. Яблунів ,
частину – в смт. Бориня. Для ба-
гатьох цікаво, чому урочище має

назву Бабінець. Легенда каже,
що тут було родинне поселення
Бабичів, від цього пішла й на-
зва. Інша легенда – назва пішла
через те, що тут невелика, опук-

ла гора», – розповідає Ірина
Миронівна.

А далі гід звертає увагу на потік
з цікавою назвою Монастирсь-
кий. Має він й іншу назву – Ясо-
вець. Можливо, колись тут  пла-
нували й справді збудувати мо-
настир, від цього й назва по-
тічка, а Ясовець через те, що
витікає з-під гори з такою на-
звою. Його протяжність – при-
близно 3,5 км. За географічни-
ми ознаками, це річка третього
порядку і має дуже чисту воду.

Люди часто не знають, чому на-
справді в гірських річках вода
кришталево-прозора і чиста.
Кажуть, завдяки течії. Але це
неправда. У потічок падає гілля,
листя, тут відмирають дрібні
мікроорганізми (мухи, тощо).
Насправді річку очищає дуже
багато мікроскопічних
організмів, яких ми просто не
бачимо. Це гіллястовусі та вес-
лоногі рачки. Ми їх не бачимо
неозброєним оком, хоча на-
справді їх там дуже багато. Влас-
не, вони поїдають органіку, що
потрапляє у річечку. Таким чи-
ном, коли річка не забруднена
людською діяльністю, не заре-

гульована ставками, заплава-
ми, вона здатна до самоочи-
щення. Ірина Миронівна наголо-
сила, що в перспективі запла-
новано зробити фото на мікрос-
копі і показати туристам, завдя-
ки чому маємо чистеньку воду.
У потічку відбувається пост-
ійний колообіг, знову ж таки не-
помітний для людського ока.
Таку воду однозначно можна
пити, адже за хімічними показ-
никами вона належить до кла-
су чистих. Цей потічок є таким
собі демонстраційним елемен-
том. Він не замерзає взимку, а
завдяки відкритому плесу  тут не
гинуть дрібні організми. На бе-
регах  ростуть   вологолюбні рос-
лини (гігрофіти), такі, що люб-
лять воду, зокрема, лісовий
хвощ, заввишки 150-160 см. На-
лежить він до древніх рослин,
має довге кореневище, його
важко знищити. Навіть будучи
пошкодженим він швидко відро-
стає. Лісовий хвощ є індикато-
ром здорового середовища, він
не є рідкісним видом, але  на-
лежить до лікарських рослин.
Тварини його не їдять. Його
можна збирати для приготуван-
ня чаїв і пити тим, хто має про-
блеми із сечостатевими органа-
ми. Такий чай гарно очищає
кров, підсумувала першу роз-
повідь на історико-краєзнавчо-
екологічній стежці Ірина Шпакі-
вська.

(Наступна наша розповідь
стосуватиметься героїчної бо-
ротьби вояків УПА  проводу
«Біра»).

Василь ВАСИЛЬКІВ.

УРОЧИСТУ АКАДЕМIЮ
ПЕРЕНЕСЕНО

30-ð³÷÷ÿ  ç ÷àñó ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñâ³òîâèé Êîíãðåñ Áîéê³â»

â³äçíà÷àòèìóòü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè

За 30 років свого існування МГО «Світовий Конгрес Бойків» про-
вела багато масштабних культурологічних заходів і, власне, як було
намічено раніше, 24 та 25 вересня про все це мали в деталях
поговорити, проаналізувати зроблене, накреслити плани на май-
бутнє. 13 вересня в народному музеї «Бойківщина» Турківської
міської ради відбулося робоче засідання правління МГО «Світо-
вий Конгрес Бойків», на якому йшлося про тематику круглого сто-
лу, присвяченого цій славній даті. Говорили й про подальший роз-
виток організації, а найголовніше – було остаточно вирішено
відмінити вересневі ювілейні заходи й перенести їх на післявоєн-
ний період.

Без сумніву, перемога  буде за Україною. Слава Україні! Героям
слава!

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків».
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Про втрату руки і тортури в
полоні розповідав неохоче.
Дуже коротко сказав, як це ста-
лося, але той вогонь, що тоді
спалахнув в його очах, я добре
пам’ятаю. “Ого! - подумала тоді
я, – цей воїн ще себе покаже.” В
нього була величезна внутріш-
ня сила. І тому я зовсім не зди-
вована тим, що він пішов вою-
вати, маючи протез руки. На
цьому протезі був тризуб саме
в тому місці, що і на руці, яку
відрубали вороги.

Нагадую цю історію в переказі
Івана Фаріона у “Високому Зам-
ку”:

Після закінчення школи Ва-
силь вступив до аграрного уні-
верситету, хотів стати землевпо-
рядником. Був на Євромайдані.
Марив військовою службою. Ка-
зав матері: як прийде повістка
в армію, щоб не думали її десь
ховати. Чи не з перших днів був
в “Айдарі”, куди влилися його
друзі з Майдану, брав участь у
визволенні від терористів бага-
тьох населених пунктів Донба-
су. Дивувався, коли згодом в од-
ному з військкоматів офіцер-
чинуша запитував: “А що таке
“Айдар”?

Біда з Василем сталася 26
серпня. У боях під Ново-
світлівкою важко поранили його
товариша. Хлопці взялися вез-
ти його до найближчої лікарні у
Хрящуватому. По дорозі потра-
пили у засідку “колорадів”. Їхню
машину обстріляли з підстволь-
них гранатометів, потім у неї
вцілив танк. Отямився, поране-
ний, коли довкола все горіло. З
живих, що їхали у салоні, зали-

шився лише сам. Стікаючи кро-
в’ю, відповз від підбитої маши-
ни, в якій вибухали боєприпаси.
Думав і себе підірвати грана-
тою, щоб не потрапити у руки
ворога. А потім вирішив проби-
ратися до своїх. Пошкутильгав
до найближчої позиції, думав,
що там – українські бійці. Поба-
чивши людей з автоматами,

крикнув: “Я – свій, з “Айдару”!”. А
йому у відповідь: “Да какой ты,
на х..., свой?». «Свої» виявили-
ся бойовиками. Подумки приго-
тувався до розстрілу. А його, хоч
волів краще померти, узяли в
полон. Били прикладами по
всьому тілу – так що відчував

кожну кісточку. Здерли
одяг і аж заскреготіли зу-
бами, коли на правій руці
Василя побачили нена-
висне їм татуювання “Сла-
ва Україні!”. Його галича-
нин зробив місяць перед
тим, у художників з Май-
дану (на лівій руці нама-
лювали тризуб). Мама
була категорично проти
цих наколок, пережива-
ла, що ними Василь на
фронті може видати себе.
Ніби відчувала, що ста-
неться лихо...

Уздрівши гасло на руці
полоненого “айдарівця”,
один з терористів витягнув
з танка сокиру, шарпнув
Василя за руку і рубанув
по ній майже при плечі.
Скривавленого хлопця
бойовики кинули на танк і
відвезли у своє розташу-
вання, де місяць знуща-
лися з нього. Цивільні
медики, які зашивали об-
рубану руку, ледь не мліли
від побаченого, дивува-
лися стійкості українсько-
го солдата. Згодом теро-
ристи обміняли Василя
на одного з родичів свого
ватажка.

І ось Василько загинув...
На Донеччині отримав пора-
нення в голову, коли перевозив
необхідні для воїнів речі з дру-
гої лінії фронту на першу. 18 ве-
ресня помер від ран у лікарні в
Дніпрі.

Вічна пам’ять і вічна слава
Герою!

Анна ШЕВЧЕНКО.

Ç ÏÐÎÒÅÇÎÌ
 ÏÐÀÂÎ¯ ÐÓÊÈ Ï²ØÎÂ

ÍÀ ÔÐÎÍÒ
Ми познайомилися з Василем Пелишем зі Старого Самбора

в квітні 2015 року, в одному з пікувальних закладів Львова. Він
був в числі перших учасників українсько-канадського проєкту
“UCU Halps Ukraine”, що втілювався на благодійні пожертви
вкладників банку “Українська Кредитова Спілка” в Канаді для
допомоги пораненим українським бійцям.

ÐÎÁÎÒÀ Ç ÍÀÉÂÈÙÎÞ ÇÀÐÏËÀÒÎÞ:
ÊÎÃÎ ØÓÊÀÞÒÜ ² ÑÊ²ËÜÊÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ

База пропозицій працевлаштування Львівського обласного
центру зайнятості змінюється щоденно: одні робочі місця
укомплектовують, натомість появляються інші. За даними
статистики, середній розмір заробітної плати, зазначений
працедавцями у вакансіях, становить 9,7 тис. грн. Одначе
декому працедавці готові платити в рази більше. Приміром,
у Львівському міському центрі зайнятості найвищий заробі-
ток – 45 тис. грн. – пропонують машиністам крана автомо-
більного, на 15 тис. грн. менше – машиністу автогрейдера.

У Кам’янка-Бузькій РФ ЛОЦЗ є вакансія для водія автотранс-
портних засобів, зарплата – 35 тис. грн.

У Пустомитівській районній філії ЛОЦЗ на 30 тис. грн. шукають
менеджерів (управителів) на автомобільному транспорті, машин-
іста установки самоклейних плівок, слюсаря-електрика з ремонту
електроустаткування та водіїв автотранспортних засобів (міжна-
родні перевезення).

Працедавці Радехівщини запрошують на роботу економіста, яко-
му готові платити 40 тис. грн., а слюсарю з ремонту сільськогоспо-
дарських машин і устаткування, трактористу-машиністу сільсько-
господарського (лісогосподарського) виробництва гарантують 30
тис. грн.

На таку ж зарплату можуть розраховувати механізатори (доке-
ри-механізатори) комплексної бригади на навантажувально-роз-
вантажувальних роботах у Трускавці та водії автотранспортних за-
собів у Кам’янці-Бузькій.

Дещо менша винагорода – 25 тис. грн. – очікує на машиніста
каротажної станції, машиніста механічного котка (Львівський МЦЗ),
агронома (Самбірський МРЦЗ), інженера-конструктора, водія ав-
тотранспортних засобів (Пустомитівська РФ ЛОЦЗ) і вантажника
(Радехівська РФ ЛОЦЗ).

Контакти базових центрів зайнятості та філій ЛОЦЗ – за поси-
ланням https://bit.ly/3BMC4Yx. Із повним переліком вільних робо-
чих місць і вакантних посад можна ознайомитися на сайті
Львівського ОЦЗ (https://lviv.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy), профілі
«Львівська обласна служба зайнятості» у соціальній мережі «Фей-
сбук» (https://bit.ly/3pZJ7IC), а також телеграм-каналі ДЦЗ «Робота
зараз: Державна служба зайнятості» (https://t.me/worknowdcz).

Про це повідомляє відділ організаційно-інформаційної роботи
та архівної справи Львівського обласного центру зайнятості (тел.:
233-71-85).

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

РАЗОМ МИ
ПЕРЕМОЖЕМО

Далі триває активна бла-
годійна допомога нашим
відважним захисникам, що бо-
ронять Україну від російсько-
го агресора.  Держава у стані
війни  не має можливості
швидко та в повному обсязі
забезпечити  нашу армію.
Тому доводиться допомага-
ти.  Тільки  спільними зусил-
лями ми викуємо  таку бажа-
ну для всіх нас перемогу.

Благодійний фонд «Милосер-
дя» щиро дякує за пожертви для
воїнів Збройних Сил України п.
Олександру (1500 грн.),  п. Дані
з Чехії (1600 грн.), місцевій жи-
тельці, яка просила не розголо-
шувати  свого прізвища (1000
грн.),  Івану Данчишаку (500
грн.), Ніні Романів (100 грн.),
Ярославі Яворській (100 грн.),
Онуфрію Рибчичу (500 грн.), На-
талії Гріщенко (400 грн.). Дай
Боже,  вам усім міцного здоро-
в’я і мирного неба.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ ÍÀ 2023 Ð²Ê ÐÎÇÏÎ×ÀÒÎ
 З 12 вересня розпочато передплату газет та журналів на

2023 рік. Це вже друга передплатна кампанія, яка проводить-
ся  під час воєнного стану в  країні. Працюючи в складних умо-
вах, Укрпошта не припиняє свою роботу, роблячи все для
того, щоб клієнти могли передплатити та отримувати у
подальшому необхідні періодичні видання.

Передплатити газети та журнали загальнодержавної сфери роз-
повсюдження можна до 16 грудня,  а місцеві  (обласні, міські, рай-
онні) – до 24 грудня 2022 року.

Незважаючи на те, що через війну передплатні каталоги мають
менший перелік газет та журналів, ви знайдете для себе найпопу-
лярніші громадсько - політичні, розважальні, дитячі, молодіжні та
інші видання. Оформити передплату можна через листоношу, у
поштовому відділенні або на сайті Укрпошти через сервіс «онлайн-
передплата».

 Укрпошта запрошує вас взяти участь в акції «Я люблю передп-
лату», яка триватиме до 25 грудня 2022 року. Передплативши пер-
іодичні видання, ви маєте шанс виграти сучасну побутову техніку:
конвектор електричний, мультиварку, електрочайник, праску чи
Powerbank. Розіграш буде проведений серед  клієнтів, які оформ-
лять передплату видань на суму від 100 грн. на термін не менше,
ніж 6 місяців.  А учасник, який передплатить максимальну кількість
видань з найбільшою сумою вартості отримає супер-подарунок -
плазмовий телевізор.

Для участі у розіграші супер-подарунку необхідно:
- Передплатити  від п’яти та більше видань, вартістю від 100 грн.

кожне, терміном на 6 місяців,
-  надіслати на електронну пошту katalog-periodiki@ukrposhta.ua

фото або скановану копію бланка ф. СП-1 та квитанцію (розрахун-
ковий чек),

- зазначити контактний номер телефону.

ÏÐÎ ÌÅÍÒÀË²ÒÅÒ ÌÎÑÊÀË²Â –
ÊÍÈÃÀ ÌÈÊÎËÈ ÌÈÕÀÉËÈÊÀ
Не дивлячись на поважний вік, знаний на Турківщині та да-

леко за її межами громадський активіст, краєзнавець, патр-
іот Микола Михайлик досить плідно працює на літературно-
дослідницькому поприщі. Він – власник великої бібліотеки, де
є чимало рідкісних і цікавих книг.

У 2016 році у видавництві «Покрова», власником якого є наш
земляк, виходець із с. Гусне Володимир Громик, вийшла цікава,
добре проілюстрована книга Миколи Степановича «Від Трипілля
до Бескиду». Варто зазначити, що вона має велику популярність
серед тих, хто цікавиться історією України, Бойківщини та Турків-
щини зокрема. А  до цьогорічного свята Покрови, 14 жовтня, як
розповів нам Володимир Громик, він   видасть другу книгу Миколи
Михайлика «Менталітет москалів». Обсяг її – 260 сторінок. Як і
попередня, – у твердих кольорових обкладинках та добре проілю-
стрована, щоправда, чорно-білими фотографіями.  Тираж книги –
300 примірників. Але  якщо виникне необхідність і будуть на це
кошти, його цілком можна згодом подвоїти.

Днями всі деталі, пов’язані з виходом книги, Микола Степано-
вич обговорив з Володимиром Громиком в ресторані «Бойківська
гостина», власником якого є Андрій Німець, голова обласного то-
вариства «Бойківщина».

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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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.

З роками стишую ходу.
Все більше хочеться мовчати.
У тиші спокій віднайду,
Люблю з собою розмовляти.
Для мене не важлива думка

тих,
Які  мене не розуміють.
Люблю я щирих і простих,
Ну і дітей. Бо діти мене гріють!

ÂÑÅ ÌÈÍÅÒÜÑß
З роками змінюється смак,
Вже незручне не одягаю.
І не хвилює аж ніяк,
Що в стару сукню не влізаю.
Гучні розмови не люблю,
Де один одного не чують.
Якщо не хочу – не зроблю.
Мене примушення дратують.
Комусь я стала незручна,

Можливо декому й погана.
Хіба є в тім моя вина?
Комусь я добра, мила, гарна!
В житті багато що було…
Як довго я жила для інших…
То леденіло, то текло,
З роками я ставала інша.
Вже більше й більше я мовчу,
Хоча й люблю поговорити.
Життя сторінки нові вчу
Й переосмислюю прожите.

Софія РИШТЕЙ,
с. Штуківець

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 7. “Йшов
… дев’ятий номер” – анімацій-
ний фільм режисера С.Коваля.
8. “Тіні забутих …” – фільм ре-
жисера С.Параджанова. 11.
“Украдене …” – 2-серійний
мінісеріал режисера Ю.Ткачен-
ка. 12. Фільм режисера Т.Ящен-
ка про оборону однойменного
морського тральщика, заблоко-
ваного російськими військами
в бухті Донузлав у березні 2014 
року під час анексії Криму. 13.
Леонід … – український актор
(1928-1979 рр.), режисер і сце-
нарист, народний артист Украї-
ни. Режисер та співавтор сцена-
рію до фільму “В бій ідуть тільки
“старики”. 14. “Де ти … Одіс-
сею?” – фільм режисера Т.Зо-
лоєва. 17. “Польоти уві … та на-
яву” – фільм режисера Р.Бала-
яна. 19. “Дім з …” – фільм ре-
жисера Є.Нейман. 21. “Жива
…” – документальний фільм
режисера О. Костюка. 22. “…
зустрічі змінити не можна” –те-
левізійний фільм, знятий режи-
сером С. Говорухіним на
Одеській кіностудії. 23. “… : свій
чи чужий?” – документальний
фільм, знятий режисером
Л.Бухтіяровим. 24. Олександр …
– український актор, режисер
театру й кіно (1882-1962). По-
ставив ряд фільмів, де викону-
вав провідні ролі: “Денщик
підвів, або Хохол наплутав”,
“Дачний чоловік або трагік ми-
моволі”, “Під дзвін ланцюгів” та
ін. 27. Сергій … – український
актор театру і кіно, заслужений
артист України. 28. “Кому …,
кому вниз” – фільм режисера -
С.Клименка. 29. Олександр …
– український кінооператор
(19101-1967), фотограф. З 194-
4 р. працював оператором Ук-
раїнської студії хронікально-до-
кументальних фільмів, началь-
ником кореспондентського пун-
кту в м. Дніпропетровськ (сучас-
не м.Дніпро). 31. “… сина не
приходь!” – фільм режисера
Р.Василевського. 32. “Якого лю-
били …” – фільм режисера Л.
Осики. 37. Полотно, на якому
демонструється фільм. 38.
Фільм режисера О.Довженка.
41. “… ХХ” – фільм режисера
І.Миколайчука. 42. Олександр …
– український кінорежисер,
кіносценарист. Режисер та ав-

тор сценарію фільму “Танго
смерті”.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. “… 1918” –
історичний фільм-екшн режисе-
ра О.Шапарєва. 2. “Чорна …” –
фільм режисера А.Матешка. 3.
Фільм-драма, знятий режисе-
ром О.Сенцовим. 4. “Камінний
…” – фільм режисера Л.Осики.
5. “… до тебе” – фільм режисе-
ра М.Мащенка. 6. “… птах з чор-
ною ознакою” – фільм  режисе-
ра Ю.Іллєнка. 9. “Тарас Шевчен-
ко: перший …” – перша назва
пригодницького фільму-бойо-
вика режисера  Р. Перфільєва
“Безславні кріпаки”. 10. Сергій
… – український кінорежисер та
сценарист. Автор сценарію та
режисер  драматичного фільму
“Донбас”. 15. Олександр … – ук-
раїнський підприємець, орган-
ізатор кінопромисловості, про-
дюсер, режисер, сценарист,
один із піонерів європейського-
 кінематографа (1877-1945 рр.).
16. Олександр … – український
актор театру, кіно, телебачення
та дубляжу, народний артист Ук-
раїни. 18. Жанр кіномистецтва,
пов’язаний з відтворенням ок-
ремих подій сучасного життя.
20. “… . Герої не вмирають” –

фільм режисера А.Сеітаблаєва.
25. Тарас … – український кіно-
режисер, режисер та співавтор
сценаріїв фільмів: “Будинок
“Cлово” та “Будинок “Cлово”:
Нескінченний роман”. 26. “Тарас
…” – німий фільм 1926 року,
знятий на Одеській кінофабри-
ці ВУФКУ режисером П.Чарди-
ніним.  30. “… молодії” – музич-
ний фільм режисера О.Мішурі-
на. 33. “… Беркут” – амери-
кансько-український фільм 20-
19 року режисерів А.Сеітаблає-
ва та Д.Вінна. 34. Виконавець -
ролей в театрі та в кінофільмах,
творець сценічних образів. 35.
Олесь … – український режи-
сер, продюсер, сценарист, на-
родний артист України. Зняв
фільми: “Погань”,“Голод-
33”, “Атентат – осіннє вбивство
у Мюнхені”, “Залізна сотня”, “Не-
скорений”, “Владика Андрей” та
інші. 36. “… з народу ” – фільм
одного з перших українських
кінорежисерів О.Олексієнка,
знятий ним в 1914 році. 39. “…
Божий” – фільм режисера О.
Фіалка. 40. “… Гетсиманський”
– мінісеріал режисера Р.Синь-
ка.

Склав Анатолій ЛОЗОВИЙ.
Правильні відповіді читайте

у наступному номері.

КРОСВОРД “КІНО УКРАЇНИ”

Зникла людина – Федаш Йо-
сип Олексійович, 01.10.1954
р.н., житель с.Присліп.
Вийшов з дому 14.09.2022р.,
орієнтовно о 12:00 год. Йшов
по гриби. Був одягнений у зе-
лену куртку, темно-зелені
штани та джинсову кепку.
Якщо комусь  відома якась
інформація, просимо зателе-
фонувати: 0662497053.

Втрачений студентський квиток ВК №11993275, виданий
Львівським державним медичним університетом ім. Данила Га-
лицького на ім’я Вікторії Володимирівни Биїк, вважати недійсним.

ХРЕСНА ДОРОГА КЛИЧЕ
НА ПОКЛІН ДО БОГА

Більше десять  років тому,  на свято Воздвиження Чесного
Хреста, у м. Турка відбулася велична  християнська  подія,
яка  внесла неабиякий відбиток у  плані  духовного та мо-
рального  піднесення  нашого краю, – освячення Хресної доро-
ги в урочищі Гринів, по вул. Травнева,  за участю багатьох
священників Української греко-католицької церкви Турківсь-
кого деканату  та  численної громади віруючих. Тож дуже  хо-
четься вірити, що й цього разу, 27 вересня, в день великого
церковного свята, що відзначають в пам’ять про знайдення
хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, також зберуться
прихожани, настоятелі  усіх  релігійних конфесій Турківщини,
незалежно від  своєї приналежності, щоби разом пройти у мо-
литві  цією Хресною дорогою, віддавши  доземний поклін Ісусу
за Його безмежну любов до нас.

Сьогодні, коли  йде війна, від рук рашистів гине цвіт нації, спопе-
ляються міста і села, ця Хресна дорога мала б бути мало не кож-
ного  дня  переповнена  десятками  людей, які в щирій і сердечній
молитві просять у Господа здоров’я і сили для наших відважних
захисників, миру і перемоги для неньки-України. Бо  тільки  з Бо-
жою поміччю, за молитвами  Ісуса Христа, який постраждав за нас
на хресті, можна побороти зло і бути сильними у боротьбі за прав-
ду, мир  і добро на землі. Але, на жаль, це далеко не так.  Люди
збайдужіли,  звикають до війни і, очевидно, думають, що  усе мине
і ракети падати на нашу територію більше не будуть.. Та ніхто  не
знає,   що принесе нам  наступний день. Молитися карткою за
солдата лише  устами священника –  не вихід. Треба всією душею,
всім  своїм серцем та  своїми устами вимолювати у Господа надію
на перемогу, на краще майбутнє, просити здоров’я пораненим і
сили тим, хто сьогодні в російських оковах.  І Хресна дорога  у цій
потребі  – дуже велика сила.

Громада віруючих, ентузіастів будівництва Хресної дороги.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРIЗАТИ
СМОРОДИНУ ВОСЕНИ:

багато садівників роблять цю помилку
Якщо у вересні гарно доглянути смородину, влітку вона

порадує вас своїми смачними ягодами. Першим, що потрібно
зробити, це провести обрізку куща. Але деякі садівники роб-
лять на цьому етапі помилки. Помилка у тому, що садівники
пропускають цей важливий етап догляду.

Перед тим, як проводити обрізку куща, варто знати його вік. Мо-
лоді кущі, це кущі, яким тільки три роки. Такі кущі обрізати не по-
трібно. Саме такі кущі наступного року дадуть гарний врожай. А
кущі, яким понад три роки, потребують обрізання. Восени слід за-
лишити від п’яти до семи міцних пагонів. Ці пагони наступного року
стануть основою куща.

Як обрізати дорослі кущі смородини?
Видалити старі, сухі та хворі пагони. Приберіть гілки, які ростуть

у середину куща та ті, які знаходяться близько до землі. Видаліть
гілки, яким понад два роки. Залишіть на кущі від 10 до 12 молодих
міцних пагонів. Після, у цих пагонів потрібно видалити кінчики.


