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з дíåм кîзàкà,
шàíîâíі îäíîñåльці!
У світлий день Покрови Пречистої

Богородиці, яка українцями завжди вва-
жалася заступницею і покровителькою,
відзначається національне свято
– День козацтва. Ця традиція
належно підкреслює велике
історичне значення козацт-
ва в боротьбі за утверджен-
ня української державно-
сті та суттєвий внесок у
сучасний процес держа-
вотворення.

Козаччина завжди була
однією з найяскравіших
сторінок української істо-
рії, на славних прикладах
якої виховувалося почуття національної
самоповаги багатьох поколінь українців.
Козацтво – звитяжна історія і велика гор-
дість нашого народу, душа України, її

надія й оберіг.
Національно-культурне відродження

наших днів великою мірою живиться тра-
диціями славної козацької доби.
Саме представникам козацьких

громадських об’єднань нале-
жить велика роль в утвер-

дженні національної свідо-
мості, подоланні комплек-
су меншовартості.

Тож щиросердно зичи-
мо всім козакам та їх

родинам щастя, здоров’я,
наснаги у відродженні кра-

щих національних традицій,
плідної праці на благо

народу, задля світової слави України.
олåкñій КодебсЬКиЙ, 

Ïåòðîпàâліâñькî-бîðщàгіâñький
ñільñький гîлîâà

1 5  ж о в т н я 2 0 12  р о к у

Хîч âикîíкîм Ïåòðîпàâліâñькî-
бîðщàгіâñькîї ñільñькîї ðàäи збиðà-
єòьñÿ пîñòійíî, îñòàííє йîгî зàñіäàí-
íÿ, ÿкå âіäбулîñÿ íàпðикіíці âåðåñíÿ,
пðîхîäилî â àòмîñфåðі ñòуðбîâàíî-
ñòі, íàâіòь пåâíîгî зàíåпîкîєííÿ з
пðиâîäу îкðåмих пðîблåм, àлå пðиí-
ципîâî і пî-äілîâîму. тà й пиòàííÿ,
âиíåñåíі íà îбгîâîðåííÿ, ÿкðàз і
âимàгàли ñàмå òàкîгî ñòàâлåííÿ
учàñíикіâ зàñіäàííÿ.

А йшлося, зокрема, про роботу
медам булаторії загальної практики
сімейної медицини з надання медичної
допомоги населенню села, про організа-
цію та проведення осіннього призову
громадян на території населених пунктів
сільської ради, про роботу ТОВ “Транс
Груп” щодо забезпечення перевезення
пасажирів, про затвердження висновків
ради опіки й піклування  та інше. Тож, по
суті, розмова була напруженою й важли-
вою.

Приміром, відбулося обговорення

роботи маршрутних таксі в селах Чайки
та Петропавлівська Борщагівка. Підт-
верджує це  наступний діалог.

– На даний  момент підприємство  змі-
нює рухомий склад на більш комфорт-
ний, – інформував присутніх на засіданні
представник транспортного підприєм-
ства “Транс Груп”. – Нині постало питан-
ня заміни транспорту 744  та 743-к
маршрутів.  У зв’язку з тим, що побудо-
вана нова дорога по вул.Дачній, підпри-
ємство продовжило маршрут  743-д до
компанії Юта-Сервіс. Нині нова дорога
з’єднала Петропавлівську Борщагівку з
селом Чайки. Тому підприємство пропо-
нує продовжити маршрут № 744 до вул.
Лобановського, щоб у жителів села
Чайки була можливість сполучитися з
селом Петропавлівська Борщагівка. І
пропонуємо відкрити новий маршрут від
вул. Чайки, по вул. Антонова на Жито-
мирську трасу і до метро Академмістеч-
ко. Це дасть змогу краще обслуговувати
пасажирів.

Є й ще одне питання, відповідно до
якого рішенням сільської ради проїзд по
селу Петропавлівська Борщагівка у
маршрутці складає 2 грн.  Відповідно до
замовлень, а замовником є Київська
обласна державна адміністрація,  яка
розробляє маршрутні паспорти і відпо-
відно встановлює тарифи до розпоряд-
ження № 548 від 2.07.2009 року, в нас
розрахункові тарифи на маршрутах №
744 та 743-д складають 3грн. 30 коп.  Тож
підприємство звертається до вас, щоб
збільшити вартість проїзду до 2 грн 50
коп. Адже собівартість перевезень скла-
дає 3 гривні 30 копійок. Ми не хочемо
граничної ціни, але така ситуація, що
потрібно міняти транспортні засоби. У
минулому році ми взяли 10 мільйонів
кредиту і придбали 36 нових автобусів, з
яких частина працює на 743 маршруті, а
частина – в місті. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñòîð.

і ÏринциÏоВо,
і Ïо-ділоВому

КроКи мужності –
КроКи безсмертя

ОфіційноОфіційно

В ці äíі ми з гîðäіñòю і з ñумîм згàäує-
мî імåíà бàгàòьîх âîїíіâ – зàхиñíикіâ Віò-
чизíи, òих , хòî íå пîâåðíуâñÿ з âійíи,
іíâàліäіâ, хòî пðîпàâ бåзâіñòі…

В цьому матеіалі я хочу написати про своїх
рідних. Про свого дідуся Баратинського
Івана Францовича  по маминій лінії. Про
дідуся з батькової сторони– знаю лише прі-
звіще та ім’я – Серьогін Максим. Нажаль,
війна все погубила, все  попалила , знищила
головних свідків, але я не втрачаю надії
щось ще дізнатися.

Так-ось, коли прийшла та страшенна війна
в нашу країну, в наше рідне село Петропав-
лівську  Борщагівку, з перших днів війни  мій
дід  Іван  пішов з партизанами, з сином Лео-
нідом. Двоє синів Олексій і Володимир, ще
зовсім молодими, пішли на фронт, а наймо-
лодший з синів – тринадцятирічний Борис,
лишився  вдома. Поривався декілька раз
також піти до партизанів, але ні на кого було
залишити стареньку маму.  Чому стареньку?
Бабуся  іще в громадянську війну лишилася
без чоловіка і п’ятьох дітей    (невдовзі
померли від холери). Але це вже інша істо-
рія. Бог послав їй другого чоловіка – мого
дідуся, якому вона народила шестеро дітей:
чотирьох хлопчиків і дві дівчинки. Всі роки

під час війни, коли було неможливо залиши-
тися під небом, ми всі – малі внуки перехо-
вувалися у погребі діда Івана. 

Тоді допікали нас всі: і німці, і поліцаї.
Забирали все, що було приховано, щоб про-
годувати ораву внуків. Мама зі своєю
сестрою Ксенією правдою й неправдою
добувала, що могла. Пиляли сухі сосни в лісі,
тягнули додому, різали нишком, щоб не
бачив поліцай, ризикували життям. Так ми
зігрівались.  Чим нас годували,  я навіть не
можу пригадати,  ні згадувати, ні уявити.
Пам’ятаю, що скиглили  ми всі від холоду  і
болячок.  Всі були покриті чиряками, мали
простуджені носи, бронхи, ангіни. 

Мами наші  все бачили, нишком плакали, а
бабуся  Дар’я  молилася  за нас Богу. І ось в
один  день  жовтня  в 1943 році , коли виби-
вали останніх фашистів, – це був жах. І для
нас,  малечі і для солдат, які ввійшли в наше
село, а найголовніше – для наших  дорогих
мам.  Чим топили, на чому варили, і що
варили, з дитячої пам’яті все стерлося. Але
гуркіт літаків і снарядів, які рвалися, то в
одному  місці, то в іншому, стоять у пам’яті і
понині. Від цих  спогадів у мене  виникає гір-
кота на губах. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 3 ñòîð.
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Холодно В КВАртирі, 
Холодно нА дуШі…

і ÏринциÏоВо, і Ïо-ділоВому ÏрАця з людЬми і для людеЙ
Тому, щоб оновлювати рухомий склад

і триматись на плаву, якось потрібно
вирішувати питання  фінансове... 

– Мабуть  і у присутніх, і у мене, як
сільського голови, – звернувся до учас-
ників засідання виконкому Олексій
Кодебський, – з’явилось питання щодо
принципів здіснення самих перевезень.
Ми завжди йшли назустріч вам, але нині
я не бачу взаєморозуміння між вашим
підприємством і сільською радою. В
чому це визначається?  По-перше, ви
говорите, що взяли кредити, щоб
поповнити автопарк, і тому хочете  під-
вищити розцінку на проїзд. А плануєте
зробити  такий крок за рахунок мешкан-
ців Петропавлівської Борщагівки. Але це
не повинно відбуватися за рахунок
збільшення тарифів.  Вони мають бути
обгрунтовані і розраховані відповідно. 

По-друге, нами була досягнута
домовленість між керівником і нашою
сільською радою про те, що по території
села проїзд буде коштувати 1 грн. Ця
домовленість не виконується.  І мені не
зрозуміло чому. Чи є у вас директор,
який повинен цікавитися, вирішувати
якісь наболілі питання? За останній час
я ніколи не бачив, щоб ви прийшли  до
сільської ради і поцікавились, як покра-
щити роботу по перевезенню, щоб
люди були задоволені й у  вас не було
проблем. Я розумію, що на сьогодніш-
ній день і бензин, і запчастини дорож-
чають і потрібно,  мабуть, і збільшувати
ціну, але вона повинна бути обґрунтова-
ною.  

Нині ми маємо багато нарікань від
людей зі старої частини села про те, що
вони  не завжди в час пік можуть сісти в
автобус. Графік не дотримується, на кін-

цевих зупинках водії чекають, допоки в
маршрутку не наб’ється народу до від-
казу і вже потім тільки рушають. А люди,
котрі чекають на наступних  зупинках,
вже не в змозі сісти, бо маршрутка
переповнена. А якби водії по графіку
пересувались, то не було б і цієї тисня-
ви.  Чому водії не зупиняються, коли на
зупинці стоїть одна людина, якій потріб-
но проїхати одну-дві зупинки? Бо це їм
не вигідно. 

Наша головна задача – забезпечити
населення нормальним транспортним
сполученням і не хамським ставленням,
яке теж має місце. Ви коли–небудь  про-
їжджали в маршрутці для перевірки,
щоб подивитися, як поводять себе водії
з пасажирами?

Ще одне: ваше підприємство не
зареєстроване на території сільської
ради, тому податки ви сплачуєте до
міста Києва. Але ж для  стоянки транс-
порту ми вам виділили  земельну ділян-
ку, то для чого нам такі підприємства? 

Нам зрозуміло, що ви налаштовані на
те, щоб побільше заробити грошей, але
ж не такими методами це потрібно
робити.  Чому мама, яка сідає в марш-
рутку біля пам’ятника, в центрі, з дити-
ною і проїжджає 1-2 зупинки і платить
дві гривні? А водії іноді зовсім не зупи-
няються. Ви сьогодні казали про те, що
собівартість проїзду складає 3 грн 30
коп. Де в нас у місті є маршрутки з таким
тарифом?  

Нам не потрібні і довгі маршрути. Зро-
біть один – від Чайок і до Петропавлівки.
Адже тепер в нас село розрослося і
люди їдуть і з села, і до села. От я й хотів
би, щоб ви тут жили і вранці їхали  до
міста та намагались сісти до маршрут-
ного таксі, тоді й побачили, що люди
чекають іноді на маршрутку по 40 хви-
лин. Чому? Тому що водії працюють так,

як їм вигідно.  Ми ці маршрути з вами
готували для підприємств, що на Чай-
ках, чи для мешканців села? Пустіть
один маршрут для підприємців, хай він
собі працює напряму і ми будемо знати,
що він не зупиняється в селі, а інші
маршрути – для мешканців. От ми зараз
напишемо в обласну адміністрацію, що
дане підприємство не задовольняє нас
по перевезенню.  І що? Та заберуть
ліцензії на ці маршрути, що у вас  є. Мені
хочеться знати, чи ви хочете з нами пра-
цювати, чи ні. Стояло питання, щоб
пустить один автомобіль із центру. Чого
воно до сих пір  не вирішене?

Турботи сільського голови підтримали
й члени виконкому. Й питання постави-
ли руба: або ми працюємо й забезпе-
чуємо якісне перевезення мешканців,
або знайдуться інші перевізники. На
виправлення ситуації визначили тер-
мін – 2 тижні.

Так детально ми розповіли про ситуа-
цію щодо перевезення  пасажирів в
селах Петропавлівська Борщагівка і
Чайки не тільки тому, що до сільської
ради звертаються жителі наших населе-
них пунктів, а й через те, що виконком
сільської ради не залишає без уваги
жодне звернення членів громади, пра-
цюючи і принципово, і по-діловому. 

Редакція триматиме на контролі це
питання і в одному з наступних номерів
ми до нього  ще повернемося. До речі,
про всі пропозиції і недоліки в роботі
маршруток ви можете повідомити за
тел.: 050-357-20-20 Назаренко Володи-
мирович  Давидович.

Утім, це не єдине важливе питання,
яке стало предметом для обговорення
виконкому сільської ради. У центрі уваги
були робота медамбулаторії, про що
поінформувала присутніх головний лікар
З.П.Григоренко, рада опіки й піклування
(секретар О.М. Лихота), інші  питання.
Про них – в наступному номері. 

михàйлî Гðищåíкî

Гîâîðиòь Вîлîäимиð нàзàðåíкî –
гåíåðàльíий äиðåкòîð “тðàíñ Гðуп”

окñàíà лихîòà іíфîðмує члåíіâ
âикîíкîму

нà пîчàòку æîâòíÿ,  у
âñіх кðàїíàх íàшîї плàíå-
òи  âіäзíàчàєòьñÿ ñâÿòî
пðàціâíикіâ âіääілåíь
зâ’ÿзку.  сâÿòкуâàííÿ цьî -
гî äíÿ пðиуðîчåíå  äî ðіч-
íиці  ñòâîðåííÿ Вñå-
ñâіòíьîгî пîшòîâîгî
ñîюзу. цÿ пîäіÿ ñòàлàñÿ
1874 ðîку â ñòîлиці
Шâåйцàðії  – бåðíі.
рішåííÿ пðî зàñíуâàííÿ
Вñåñâіòíьîгî äíÿ пîшòи
булî пðийíÿòå íà кîíгðåñі
Вñåñâіòíьîгî пîшòîâîгî
ñîюзу â 1969 ðîці з іíіціà-
òиâи оðгàíізàції об'єäíà-
íих нàцій. 

Щодня тисячі громадян
користуються послугами
поштового зв’язку, відправ-
ляючи листи, телеграми,
поштові перекази, перед-
плачуючи й отримуючи
улюблені газети і журнали.
Кожен з  клієнтів розраховує
на оперативність і високу
якість послуг.

Завдяки професіоналізму,
ініціативності, відповідаль-
ності і самовідданій праці
листонош, операторів,

інших представників пошто-
вих спеціальностей, послу-
ги поштового зв'язку стали
доступні у всіх куточках
нашої країни.

Листонош завжди че -
кають з нетерпінням, адже
саме вони  приносять  свіжі
новини, доставляють пенсії,
радують звісточкою від рід-
них і близьких.  Це люди, які
за своє професійне життя
проходять тисячі кілометрів,
не зважаючи на погоду.  Їх
не зупиняє ні сніг, ні дощ, ні
вітер. 

Сьогодні мережа пошто-
вої доставки переживає
активне реформування в
усьому світі, оскільки глоба-
лізація та Інтернет внесли
свої корективи в її роботу і,
відповідно, змінили вимоги
клієнтів пошти до оператив-
ності та зручності її роботи. 

В нашому селі відділення
пошти працює під керів-
ництвом  Тетяни Олександ-
рівни Шпакович, яка вже
чотири роки поспіль очолює
цю ділянку роботи.  Колек-
тив, який налічує тринад-
цять осіб,  завжди трудиться
дружно та відповідально.
Серед листонош, яких
любить  та поважає насе-
лення нашого села є Олена
Мартинюк, яка вже дванад-
цять років поспіль радує
жителів новинами преси.
Також, вже довгих сім років
сумлінно виконують обо -
в’язки листонош Тамара
Несторенко та Віктор
Несторенко.  Привітним
обличчям  поштового відді-
лення є касири – оператори
Валентина  Корендюк, Тетя-
на Рудь та  Ірина Грабовсь-

ка, які завжди привітно
обслуговують мешканців.
Завдяки турботі місцевого
та районного керівництва
умови праці дружного
колективу покращуються.
Проведено ремонт фасаду
приміщення, а також прово-
диться  внутрішній ремонт.  

у зâ’ÿзку зі ñâÿòîм
âикîíкîм ñільñькîї ðàäи
ñåðäåчíî âіòàє âàñ,
шàíîâíі пðàціâíики пîш -
òи,  із пðîфåñійíим ñâÿ-
òîм. Вàшà íå âòîмíà
пðàцÿ зàбåзпåчує  зâ'ÿзîк
òà îб’єäíує  люäåй, ðîз-
äілåíими âåликими âіä-
ñòàíÿми, à глибîкà âіääà-
íіñòь ñâîїй ñпðàâі, îпåðà-
òиâíіñòь  і âіäпîâіäàль-
íіñòь  є зàпîðукîю ðîз-
âиòку пîшòîâîгî зâ’ÿзку.
нåхàй  âàм зàâæäи пîñмі-
хàєòьñÿ äîлÿ òà äàðує
міцíå зäîðîâ’ÿ й äîâгî-
ліòòÿ, à âіñòîчки, ÿкі âи
пðиíîñиòå люäÿм, буäуòь
лишå ðàäіñíими. Щàñòÿ і
блàгîпîлуччÿ âàм òà
âàшим ðîäиíàм.

ольгà зАЇКА

нà âулиці мðÿкà, пîхмуðî òà
їäкî. Ïàäàюòь лиñòîчки з äåðåâ
òà з íàñòіííîгî кàлåíäàðÿ, ÿкий
зупиíиâ ñâій âіäлік чàñу íà чиñлі
15. 

тàк, íà кàлåíäàðі 15 æîâòíÿ –
îфіційíий пîчàòîк îпàлюâàльíî-
гî ñåзîíу. Чàñ, кîли кâàðòиðу
мàє îбігðіòи íå лишå òåплî
ðîäиííîгî зàòишку, à щå й òåплî
âіä îпàлåííÿ.

Редакція газети «”Трибуна” про-
вела власне опитування щодо того,
в кого в квартирі найтепліше? І ось
який маємо результат:

Мешканці приватних будинків
давно вже увімкнули свої газові
котли, тому мерзнуть лише на вули-
ці, не підозрюючи, що можна трем-
тіти у власному помешканні. 

Ще з 1 жовтня тепленько та затиш-
но стало в дитячому садочку « Малятко», тому діткам не має чому журитися, а залишається
насолоджуватися дитинством.

Гірша ситуація у школі, хоч там і є своє автономне опалення, учням біля батарей погрітися
не вдається, бо вони ще лишаються  холодними.

Гріються під ковдрами та від електричних обігрівачів мешканці вулиці Шкільна. А жителям
будинку № 11, по цій же вулиці, на вихідних не вдалося нагрітися навіть від електрообігріва-
чів, тому що через перевантаження електромереж, вони взагалі залишилися без світла.

Не спекотно і в коридорах та  кабінетах прийому лікарів нашої сільської медамбулаторії, де
чекають у черзі  хворі , старанно закриваючи вхідні двері, щоб хоч так зберегти тепло.

Поцікавилися ми і в ЖЕКу, коли ж все таки подадуть таке жадане тепло, на що конкретної
відповіді не отримали.  Сільська рада виділила кошти на ремонт теплотраси. Та споживачі
мають  заборгованість перед ЖЕКом – близько 900 тис.грн., ЖЕК – перед газовою конто-
рою, а вона, в свою чергу, відмовляється давати в борг джерело жаданого тепла – газ. Тому
риторичне питання : «Як бути далі?» актуальне й на сьогодні. Директор КП « Борщагівка»
І.Ф.Орлов постійно перебуває в газовій конторі, надіючись вмовити подати газ. А несумлінні
платники тримають в заручниках своєї безвідповідальності всіх мешканців вулиці, приму-
шуючи їх мерзнути. 

Тому будемо і надалі тримати руку на пульсі цієї ситуації.
іíф. “тðибуíи”.

Хîч îпàлюâàлюâàльíий ñåзîí 
ðîñпîчàâñÿ, òà   щå є íåзàâåðшåíі ñпðàâи

тåòÿíà руäь 

Вàлåíòиíà Кîðåíäюк

Виñòупàє гîлîâíий лікàð
Ïåòðîпàâліâñькîї мåäàмбулàòîðії

зіíàїäà Гðигîðåíкî 

Ïîчàòîк íà 1 ñòîð.
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КроКи мужності – КроКи безсмертя
Зцілення душі

Не сплять дзвіниці Петропавлівської Церкви
Щосвята, щонеділі парафіяни йдуть і  йдуть.
І мені Господь до неї стежку стелить 
Духовного збагачення черпнуть.

Свята неділя ранок розбудила,
Літній дощ природі личко мив.
Я, грішниця, шукала в церкві дива,
Щоб Бог мене від лиха боронив.

У Божім храмі правиться молитва,
Горять свічки, дух ладану кружля,
А я стою з духовним світом злита
Й мою любов Господь благословля.

Всміхнулись краплі дощику на вітах,
Сяйнуло раптом сонечко з-за хмар.
Я, взявши промінь зцілення і світла,
Несла додому в свій сімейний храм.

Співа відлуння Петропавлівської Церкви.
Славетні дзвони вказують всім путь.
Потік парафіян сюди заходить плавно
Духовного збагачення черпнуть.

нàäіÿ сåðьîгіíà, 2011ð.

Покотилось літечко з гори 
Покотилось літечко  з гори... 
В жовтий колір одяглися явори,
Красень - дуб багрянцем весь горить, -  
Пошепки березі говорить:
« Злоті прикраси  в коси ти вплела, -
Ще такою  чарівною не була».
Посивіли верби  над водою: 
Зорі обмивають їх  білою росою. 
В лузі коник у травиці не стрибає,
Чарівну на скрипці пісню вже не грає.
Не кує зозуля нам в гаю, -  
Осінь ходить, ходить осінь по краю.
Ой ти літечко, ти наше золоте, 
Просимо  повільніше котися,
І за обрій не спіши…
Хоча вже й  пройшов Великий Спас,
Бабиним літом і теплом порадуй нас!

Єâгåíіÿ  тиíÿкîâà

І ось, в один із жовтневих днів, тривала  сильна стрілянина.
Стріляли із землі німці, а із повітря – наші.  Радянські літаки сипа-
ли снаряди, як град з неба. В цей день ми всі сиділи у погребі  діда
Івана. Набралося туди вже чимало людей. Коли почали бомбити,
дорослі були навчені гірким досвідом і чекали, що фашисти не
пожаліють  нікого.  Мама до останнього щось іще робила надворі,
щось ще ховала. Крикнули  сестрі – «Ксеню, втікай». У тітки Ксені
було двоє дітей – близнюків, Олю вона
схопила на руки, а Колю малого не помі-
тила, і вирішена, що його хтось  уже
забрав  у погреб. Мамі на той час було
28 років  і у неї було нас троє, а тітка
Ксеня була ще зовсім молода, їй десь
було років двадцять. Коли вона  поміти-
ла, що у погребі немає її сина, закрича-
ла і хотіла вилізти із погреба, шукати
дитину. Але брат її, Борис , якому не
було і 13 років, вискочив першим. Схо-
пив дитину , яка несамовито кричала,
не то за мамою, не то від літаків, які літа-
ли низько над землею, і сіяли снаряда-
ми. Борис схопив  хлопчика, кинув його
у погреб  до нас, а сам чомусь затри-
мався надворі.  В цей час  розривається
у дворі снаряд, який був кинутий після
нової атаки  і Бориса не стало…

Мама кинулася до Бориса. Він лежав весь скривавлений і тільки
встиг мамі моїй сказати: «Я не думав, що ці літаки не наші». Дру-
гим снарядом була поранена бабуся Дар’я, яка вже оплакувала
свого синочка, прикривала собою тіло уже мертвого сина. Оско-
лок попав їй під серце. Горіло все. Горіла  хата і хліви з худобою,
вили собаки, верещали ми – діти, а мама зі своєю сестрою Ксені-
єю, замотавши у якесь рядно свою маму, нашу бабусю, і як їм дав
Бог сили дотягли її у шпиталь, який знаходився  за декілька  кіло-
метрів від місця трагедії. Лікарі не ризикнули її оперувати і вона із
цим «подарунком» війни, прожила  двадцять  років і померла в
1962 році.

Жінки повернулися та побачили спалений хлів, убиту корову з
телям. Згодом похоронили Бориса.

Дідусь не повернувся з війни. Через декілька років очевидці
мамі розповідали, що його німці прив’язали до  сосни і спалили
разом із сосною. Не повернулися і  його двоє синів – Леонід і
Олексій,  Борю вбито у дворі. Повернувся Володимир і чоловік
Ксенії – Павло.

Розповідь ця – це гімн материнської любові, жертвоприношен-

ня, і благородства. Той час – реквієм матерям, які спасли ціле
покоління нині живущих потомків. Реквієм, який  звучить  з такою
печаллю, що горло стискається від болю. Хто винен, що вони,
наші бабусі і мами, переносили всі труднощі життя. Гордість і
печаль   викликають ці спогади.  Гордість  за прекрасних наших
святих мучениць Мам і Бабусь, печаль від немислимо тяжкої долі,
яка випала їм при житті. 

Зрозуміло, що це була безвихідь, що тим чи іншим чином
фашистів потрібно було вибити і вигнати

із країни. Зрозуміла безвихідь після-
воєнних господарств. Голод і смерть
рідних і дітей, яких нічим  було прогоду-
вати ще довгі роки після війни. Оплаку-
вати чоловіка, батька, сина , брата,  на
яких приходила звістка, що пропав без-
вісті, або загинув у бою з фашистами. Ці
муки в кожнім домі, майже в кожній хаті.
Жахом проймаємося справами  при-
хвостнів – окупантів. Прихвостнів, які
уже у повоєнні часи,  гнали на роботу
жінок-рабинь на непосильну роботу,
голодних і хворих, без нагляду.  Скільки
загинуло хлопчиків, або залишилося
інвалідами, які без нагляду старших,
граючись, розбирали міни, які розрива-
лися або у їх руках або наздоганяли їх і

лишали без очей. 
Такий випадок був і  в нашому селі. Коли мама хлопця, Ксеня,

здається  Шпаченка  Бориса, сліпого, на  плечах  тягла декілька
кілометрів у лікарню. В основному це були  жінки, чоловіки котрих
поклали голову на війні. Всі ці вдови  солдат–переможців ще і
понині не наїлися чогось смачненького, бо їх  пенсії не дозво-
ляють купити смачного і  ліків, яких так потрібно від болячок.  

Шкода, що нашу газету  не читають народні депутати з Верхов-
ної Ради.  Їм ніколи цим перейматися. На засіданнях  вони бойко-
тують. Вони в своєму пориві забувають,  що ми – пересічні грома-
дяни (і хтось таке слово видумав)  по закінченню робочого дня
дивимося новини по телевізору і бачимо, як вони там «тяжко пра-
цюють». Молодь навчають,  як потрібно  битися , а нас, дітей
війни,  змушують з жахом згадувати, як під час війни німці і поліцаї
катували наших молодих красивих мам, які  на наших дитячих
очах відмовлялися виконувати їх волю…!

нàäіÿ сåðьîгіíà,  
æиòåлькà  ñåлà Ïåòðîпàâліâñькà бîðщàгіâкà

у пîåзії – íåмàє бåðåгіâ.тîæ íà âñій
òåðиòîðії Ïåòðîпàâліâñькîї бîðщàгіâки
âñå більшå òâîðÿòь пîåзії.

3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !

Ïîчàòîк íà 1  ñòîð.
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ФутболФутболНародний календарНародний календар

7 жовтня в неділю на місцевій «Козак-
Арені» під патронатом депутата Юрія
Цикаленка проходив футбольний міні-тур-
нір серед ветеранів. У ньому взяли участь
команди з Петропавлівської Борщагівки,
Гостомеля, Горенич та з Боярки. У кожній з
команд грали відомі футболісти, хто зро-
бив чималий внесок у розвиток спорту
населеного пункту, в якому вони прожи-
вають. Головним суддею змагань був вете-
ран     спортивного руху Петропавлівської
Борщагівки Олексій Олексійович Пішко. 

Перший матч проходив між командами-
гостями – Гостомелем та Гореничами. Не
зважаючи на те, що це був ветеранський
турнір, гра проходила на досить хороших
швидкостях. І хоча тактична основа обох
команд полягала саме у правильній пози-
ційній грі – швидкі контратаки також були
присутніми. Саме в одній із таких  контр-
атак, гравцям Гостомеля і вдалося відкри-
ти рахунок. Після чудового прориву одного
із атакуючих гравців м’яч таки потрапив до
сітки їхніх суперників з Гореничів. Тож раху-
нок було відкрито ще у першому таймі. 

Тайм другий не дуже відрізнявся від пер-
шого. Гру контролювали гостомельці,
жорстким пресингом змушуючи суперни-
ка увесь час помилятись. Одна із таких
помилок і призвела до другого голу.
Метушня у центрі поля, мяч перехоплено,
відносно швидка атака і рахунок стає (2:0).
На цьому голи закінчилися. Гостомель вий-
шов у фінал, а Гореничі ж могли претенду-
вати тепер лише на третє місце. 

Другий матч відбувався між командами з
Петропавлівської Борщагівки та  Боярки.
Гра була не такою швидкою, як матч, що
відкривав турнір. Та все ж таки це була
досить цікава гра, інтрига в якій трималася
досить довго. Початок матчу був досить
рівним і зрозуміло було, що переможця
цього матчу виявить саме фізична підго-
товка. Це й підтвердив поєдинок. Через те,

пропустивши два однакових голи, петро-
павлівці поступились. Захисники не всти-
гали за швидким нападаючим гостей і той
двічі втік на побачення з голкіпером. І двічі
не схибив. На два пропущених голи петро-
павлівці змогли відповісти лише парою
атак, тож матч так і закінчився 0:2 на
користь гостей з Боярки. Тому до фіналу
вийшли саме команди з Боярки та Госто-
меля. 

Наступним же матчом була гра за третє
місце, яку Петропавлівська Борщагівка,
нажаль, програла, зайнявши тим самим
останнє, четверте місце. А виграли турнір,
у серії післяматчевих пенальті (адже гра
закінчилася з рахунком 0:0) – гості з Госто-
меля. Саме вони і повезли кубок  Юрія
Цікаленка додому. 

Під час всього дійства на полі панувала
святкова атмосфера, тож всі люди лиши-
лися задоволеними.  

ГостомелЬ ÏеремАГАЄ,
ÏетроÏАВліВКА – ЧетВертА14 жовтня - Покрова. Масово розпочи-

нались весілля і вечорниці. Яка погода на
Покрову, такою буде зима. По Покрові - то
і по теплові. Прийшла
Покрова - натопи хату без
дрова. Покрова покриває
траву листям, землю сні-
гом, воду льодом, а дівчат
- шлюбним вінцем. При-
йшла Покрова - заревла
дівка, як корова. Покрі-
вонько, Покрівонько,
покрий мені голівоньку
хусткою, щоб не залиши-
тися дівкою.

20 жовтня - з цього дня
вже чекали зими. Якщо
земля вкриється сніжком,
то через місяць буде справжня зима.

22 жовтня - Якова. Після Якова осінь вже
заплакала. Після Якова - тепла ніякого.

- Вересень пахне яблуками, а жовтень -
капустою.

- У жовтні гріє ціп, а не піч.

- У жовтні виореш мілко, весною посієш
рідко, то вродить дідько.

- Жовтень як не з дощем, то з снігом.
- Якщо до середини жовтня
листя з берез не осипалося
- сніг ляже пізно.

- Якщо перший сніг впав
вдень - швидко розтане,
вночі - лежатиме довго.

- Перший сніг у жовтні -
зима настане через 40 днів,

- Грім у жовтні - на мало-
сніжну, м’яку й коротку
зиму.

Народні прислів’я про
жовтень;

- Туман на верховині -
дощ у долині. (Португалія)

- В осінній час сім погод у нас: сіє, віє,
мутить, крутить, припікає, то мете, то
поливає. (Росія)

- Ворона кряче - зима кличе, гусак гели-
че - літо кличе. (Казахстан)

жоВтенЬ яК не з
доЩем, то зі сніГом

Цієї ж неділі петропавлівська футбольна
команда «Чайка-2» грала на виїзді проти
аутсайдерів чемпіонату – боярської
команди – «СБ Арсенал». 

Матчі між командами, що займають
останні позиції, завжди проходять за
відкритої гри та, як правило, мають не
малу кількість забитих м’ячів. Цей матч не
став тому виключенням. Навіть,
незважаючи на те, що склад був далеким
від оптимального і навіть капітан команди
Сергій Кримаренко цей матч пропускав –
гра пройшла під повним контролем
«Чайки-2».

З капітанською пов’язкою команду
виводив Ростислав Басараба. І, мабуть,
саме відповідальність, яку несла з собою
ця пов’язка і вплинула на його гру. Адже він
був найкращим на полі. І два голи та три
гольові передачі є тому підтвердженням.

Матч розпочався досить жваво. Вже на
третій його хвилині Євгеній Солонина
увірвався до штрафного майданчика та
заробив право на одинадцятиметровий
удар. До м’яча підійшов капітан команди
Ростислав Басараба. Досить впевнено
без жодних проблем він переграв
голкіпера та відкрив рахунок у матчі (0:1).

Одразу після забитого м’яча «Чайка-2»
замість звичної для себе передачі
ініціативи супернику, навпаки прибавила.
Можливо причиною тому стала слабка гра
господарів. А, можливо, «Чайка-2»
нарешті набрала тієї форми, на яку всі так
давно чекали. У всякому разі – Басараба
провів дійсно чудовий матч. Без жодних
проблем проходячи одного, двох чи навіть
трьох суперників, він майже не втрачав
м’яча. І на відміну від матчу попереднього,

з його боку не було обрізок. Саме за його
участі і було створено другий гол, забитий
петропавлівцями. Після його передачі
врозріз Євгеній Солонина опинився у
штрафному майданчику і обвідним
ударом в дальній кут воріт майстерно
переграв голкіпера, подвоївши рахунок
(0:2).

Повністю контролюючи хід матчу, гості
не забарилися і з третім голом. Після
подачі з кутового, який подав Ростислав
Басараба, першим на м’ячі був Олександр
Ситник. Саме він і відправив м’яч у сітку,
довівши рахунок до розгромного (0:3). У
відповідь на все це, господарям таки
вдалося відквитати один м’яч. Тож на
перерву команди пішли за рахунку (1:3).
Щоправда, дещо не у рівних складах.
Червону картку наприкінці тайму отримав
захисник «Чайки-2» Дмитро Рева. 

Другий тайм розпочався для
петропавлівців дещо складніше. Господарі
створили кілька атак, використовуючи
чисельну більшість. І саме завдяки цій
більшості їм і вдалося забити ще два м’ячі,
один із яких був забитий з сумнівно
назначеного одинадцятиметрового. Та на
відрив у рахунку ці голи суттєво не
вплинули. Адже «Чайка-2» зі свого боку
відповіла тим самим. Голом з дальньої
дистанції відзначився Ростислав
Басараба. А також після удару все того ж
капітана першим на добиванні був Роман
Ситник. Тож матч закінчився з рахунком
(3:5). «Чайка-2» нарешті повезла додому
заслужених 3 очка. 

ігîð Чåðíиш

«ЧАЙКА-2» б’Є АутсАЙдеріВАктуальноАктуально

З о л о т і  пр а в и л а  гр и б н и к і вЗ о л о т і  пр а в и л а  гр и б н и к і в
нà âулиці âæå кðàñуєòьñÿ зîлîòим

âбðàííÿм міñÿць æîâòåíь, äàðуючи
íàм  îñòàííі òåплі  äåíьîчки. мàльîâ-
íичî пîбàгðîâіли äåðåâà і кîæíîгî із
íàñ мàíиòь зàміñькà ñмугà. тàк хîчåòñÿ
пîäàлі âіä міñòà, òðàíñпîðòу   â îàзиñ
пðиðîäи, â цàðñòâî  ліñу, щîб ââîлю
íàäихàòиñÿ îñіííім пîâіò-
ðÿм,  òà íàлюбуâàòиñÿ
зîлîòîю пîðîю. 

І самий перший привід
гайнути на природу – це
організувати похід по гриби.
І  хоч âкîòðå íàгàäує міíіñ-
òåðñòâî îхîðîíи зäîðîâ’ÿ
укðàїíи , щî âæиâàííÿ
äикîðîñлих гðибіâ мîæå
пðизâåñòи äî îòðуєííÿ òà
ðàäиòь ñпîæиâàòи пðî-
миñлîâî âиðîщåíі пåчå-
ðиці, глиâи, купуючи їх у
мàгàзиíàх, грибників у лісі
не меншає.

Якщо у вас також визріло таке бажання і
на Вас вже  нетерпінням  чекає приготов-
лений  кошик , радимо вам прочитати
золоті правила грибника,які обов’язково
стануть вам у нагоді.

Саме головне правило :  нå ðâàòи
íåзíàйîмі гðиби, більше того ,якщо є
хоча б  найменший сумнів  не зрізуйте
його.  

нå збиðàòи гðиби âзäîâæ шîñåйíих
äîðіг.

нå âàðòî бðàòи зàíàäòî мàлåíькі
гðиби. Всі малюки схожі (капелюшок до
10 коп. В діаметрі). Реально замість дріб-
ного білого, сироїжки і т.п. «Вивудити»
дрібний мухоморчик. Лишіть, нехай росте

(хоч і не для Вас)
нå збиðàйòå ñòàðих  гðибіâ. Всі пере-

зрілі гриби - трохи отруйні. Цілком реаль-
но отримати харчове отруєння. 

нікîли íå пðîбуйòå зіðâàíий гðиб íà
ñмàк. 

нå збиðàйòå гðиби â бåзпîñåðåäíій
близькîñòі âіä міñць зâàли-

щà ñміòòÿ (таких стає все
більше). 

нå збиðàйòå зàпліñíÿ-
âілі гðиби Гриби зіпсува-
лися, краще не скупитися і
не ризикувати здоров ям
(не вживаєте ж Ви в їжу
запліснілий хліб). 

нå хîäіòь äî ліñу â
íåòâåðåзîму ñòàíі або з
похмілля. Нетверезий
чоловік - неадекватний,
увага притупляється.

Можна назбирати і поганок
... Випити краще після повер-

нення, якщо вже хочеться. 
якщî Ви пàлиòå - пåðåкîíàйòåñÿ,

щî âикиíуòий íåäîпàлîк згàñ. 
зíàйòå «â îбличчÿ» îòðуйíі гðиби

вашого регіону.
нå âàðòî збиðàòи гðиби і â ðюкзàк -

принесете додому кришиво (не стосуєть-
ся тільки опеньків). 

зібðàíі гðиби íå мîæíà ñклàäàòи â
пàкåòи, так як в пакеті вони ламаються,
кришаться, в результаті чого не можна
визначити, які види грибів в ньому знахо-
дилися. Кошик - оптимальний вибір.

тîæ бàæàємî âàм гàðíîгî âіäпîчиíку
òà пîâíîгî кîшикà гðибіâ.

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

Ви мАЄте змоГу доÏомоГти 
людині Ïрожити це життя!

Життя жительки Петропавлівської Борщагівки Віки тільки
починається – їй 24 роки! Лейкоз. Багатьом відомо, що
життя і цей діагноз – несумісні поняття, але на сьогоднішній
день ще можливо допомогти! Зараз Віка  потребує  довготри-
валого курсу  хіміотерапії, інакше….

Ми звертаємось до Вас: допоможіть Віці прожити її Життя,
стати дружиною, мамою, а в похилому віці допомагати дітям
виховувати внуків та правнуків. Якщо зараз ми від неї не від-
вернемося, то у Віки є шанс! Не будьмо байдужими! Тільки
разом ми зможемо врятувати дівчині життя! 

рåкâізиòи äлÿ пåðåкàзу кîшòіâ: Р/р: 26203601818305,
МФО 305299 в банку «Приват Банк», ІПН 2131518796 або на

картку “Приват банк” К/р: 4627087892874951  Орлов Іван Федорович.
Призначення платежу: благочинна допомога на лікування Копійки Вікторії Леонідівни
Тел.: (067) 403-57-68 Іван Федорович

З а в ч а с н о  д я к у є м о  з а  р о з у м і н н я  т а  д о п о м о г у.

Кубîк âðучàє юðій цікàлåíкî


