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Христос рождається! Славімо Його!
Цими словами ми нині вітаємо один одного із вдячністю за те, що на світ
прийшов Господній Син, аби врятувати всіх нас від гріховності і дати надію
на вічне життя.
У часі Різдвяних свят ґречно засилаємо ці привітання до кожної оселі жителів Турківщини, дякуємо нашим постійним читачам та дописувачам за
співпрацю та взаєморозуміння. Просимо Господнього Сина, щоб нарешті на
нашу багатостраждальну українську землю прийшов мир, всі були здоровими, щасливими, в родинах панував спокій та взаєморозуміння. Нехай Господня ласка та щоденна опіка не покидають кожного з Вас та Ваші затишні
домівки.
Смачної святовечірньої куті та веселих свят!

Ç âäÿ÷íiñòþ – êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Áîéê³âùèíà».

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÃÐÎÌÀÄÀ ÌÀÒÈÌÅ ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÎÃÎ
Напередодні Нового року начальник Головного управління Національної поліції у Львівській
області, генерал поліції ІІІ рангу Олександр Шляховський та голова Турківської міської ради
Ярослав Паращич підписали меморандум про співпрацю в рамках проекту «Поліцейський –
офіцер громади».
Як розповів Ярослав Ярославович, уже в цьому році міська рада
виділить приміщення (як мінімум – три кімнати), зробить ремонт,
забезпечить меблями, комп’ютерною технікою та всім необхідним
для роботи поліцейських. У перспективі планується, що це будуть дві
посадові особи, добір яких проведе обласне управління Нацполіції.
Поліцейські будуть забезпечені й службовим транспортом. Один автомобіль має придбати турківська громада, другий – Міністерство
внутрішніх справ. Відповідно, поліцейські матимуть й подвійне підпорядкування. Громада коригуватиме їхню роботу в контексті забезпечення правопорядку на ввіреній їм території. Уже в поточному році,
за приблизними підрахунками, на цей проект доведеться витратити
близько мільйона гривень, а в наступних – дещо менше. В основному
це витрати на пальне, запчастини, електроенергію, зв’язок.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Люблячого чоловіка, турботливого батька, найкращого дідуся, шановного свекра і тестя Миколу Миколайовича Кундича вітаємо з ювілеєм та бажаємо:
Вітаємо ми щиро Вас зі святом,
І зичим в день народження багато
Здоров’я і Божої Вам ласки,
Життя, що схоже на чарівну казку!
Щоб янгол Вам на крилах ніс добро,
А в домі були спокій і тепло.
З любов’ю – дружина, діти,
внуки, зять, невістка.

Компанія Джейбіл - світовий
лідер з виробництва електроніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує
набір на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас:
безкоштовні транспортування,
харчування, медичне страхування та проживання для іногородніх.
Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.
Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).
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Цими січневими передріздвяними днями святкувала свій
ювілейний день народження добра, мила, щира, скромна і
чуйна дружина, матуся, дочка, онука, племінниця, невістка і
сестра, жителька м. Турка Марія-Марина Русланівна Гоцур. З
нагоди ювілею дорогу іменинницю з теплотою і любов’ю вітають чоловік Віталій, донечка Анастасійка, тато Руслан, мама
Ольга, дідо Тарас, баба Люба, цьоця Іванка, вуйко Іван, брати
Богдан, Андрій і Тарас, свекруха Галина з чоловіком Михайлом
і бажають ювілярці здійснення всіх
мрій..
Перші 10 років – собі дитинство залишило.
Другі 10 років – взяла юності
пора.
А треті 10 років сьогодні наступили:
Новий етап дорослого, сімейного життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості,
добра,
Здоров’я міцного, злагоди і
миру,
Щоб завжди Тебе Мати Божа
берегла!

У день Різдва Христового відзначає свій 100-річний ювілей наша дорога, любляча, турботлива мама, бабуся, прабабуся і прапрабабуся, сваха, цьоця, жителька Турки Софія
Федорівна Тарасенко.
Бажаємо Вам, рідненька, не хворіти, душею не старіти, жити
на радість своїм дітям, онукам, правнукам і праправнукам,
усім своїм рідним. Нехай Божа милість
та благословення зросять Вашу довгу
життєву дорогу, а новонароджений Ісусик принесе Вам світлу радість і наповнить серце щастям і теплом.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, рідна, спокою нема.
І Бога, що живе над нами
Ми просимо, благаємо в цей час:
Благослови Ти нашу ювілярку
І збережи її для нас.
З любов’ю і повагою – син Анатолій,
невістка Ольга, син Володимир, невістка Ольга, невістка Орися, онуки – Володимир, Віра, Руслан, Валерій, Анатолій,
Віталій, Тетяна, Олександр, Роман, Володимир зі своїми сім’ями, праправнучка Софійка, сват Володимир з сім’єю, племінники з сім’ями.

На Різдво Христове святкує свій 100-річний ювілей наша
дорога сусідка – добра, щира, працьовита, чуйна жінка, турківчанка – Софія Федорівна Тарасенко.
З нагоди такого величного життєвого свята бажаємо ювілярці
доброго здоров’я, життєвих сил, любові й опіки від рідних, Божого благословення.
У житті, як на тій ниві, – коли сонце, коли зливи,
Коли снігом замело, потім знов все розцвіло.
Дав Бог сили все здолати
І сторіччя святкувати!
Хай не болять Вас натруджені
руки,
Радість приносять Вам діти й онуки.
Хай Матінка Божа стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
З повагою – сусіди.

2 стор.
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ÁÎÃÄÀÍÀ ÏÅÒÐÅÍÊÀ
ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ Â²ÄÇÍÀÊÎÞ
«ÊÎÇÀÖÜÊÈÉ ÕÐÅÑÒ»
На недавній колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського
господарства було нагороджено цілий ряд керівників лісової галузі Львівщини – за активну
участь у будівництві оборонних фортифікаційних споруд в зоні проведення АТО та надання
допомоги Збройним Силам України. За дорученням командувача Об’єднаних Сил, відзнаки вручав
військовий капелан, о. Василь Іванюк.
Турківчанам
приємно, що
поряд з
очільниками обласного управління відзнаку
«Козацький хрест» ІІ ступеня отримав наш
земляк, людина активної життєвої позиції,
сьогодні директор Турківського ДЛГП
«Галсільліс» Богдан Петренко. У 2015 році,
будучи на посаді лісничого Вовченського
лісництва, він ціле літо виконував важливі
завдання в зоні проведення АТО, займався
будівництвом фортифікаційних споруд. Це
населені пункти Кримське, Трьохізбенка та
багато інших.
Подяками командувача Об’єднаних Сил
нагороджено колективи ДП «Турківське лісове
господарство» та ДП «Боринське лісове
господарство».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«БАТЬКО НАШ БАНДЕРА…»
Піднесено й велично лунали ці слова відомої пісні з нагоди відзначення 113-ої річниці від дня
народження Провідника Українських Націоналістів Степана Бандери. Біля пам’ятника величного лідера українських визвольних
змагань, при згадці прізвища якого
й сьогодні здригаються московські
правителі та пропагандисти,
зібралася малочисельна громада,
проте спів був настільки потужним, що розносився аж на околиці
міста, як і мелодія Гімну України.
З вітальним словом до присутніх
звернувся міський голова Ярослав
Паращич. Відзначивши величезну
роль Степана Бандери в боротьбі з
окупантами різних мастей за утвердження вільної, незалежної України він
закликав турківчан гідно наслідувати
життєві принципи Провідника ОУН,
адже боротьба за нашу незалежність
триває.
Наш кор.

ÏÎÄßÊÀ ÇÀ ÑÎËÎÄÊ² ÏÀÊÓÍÊÈ!
Що є приємним для дитини? Звичайно, любов та піклування батьків, підтримка та розуміння вчителів, дружба однолітків. Але особливо втішно, коли про дітей турбуються небайдужі люди, щоб подарувати їм незабутні щасливі моменти в житті.
Напередодні Дня Святого Миколая та Нового Року, учні Явірського ЗЗСО І-ІІІ ступенів отримали
солодкі пакунки від наших благодійних меценатів. Ми цінуємо Вашу людську щедрість, доброту і підтримку наших дітей. Щиро вдячні за організацію свята старості сіл Явора, Стоділка, М.Волосянка – Яворському В.В. За надані солодкі подарунки для всіх учнів школи висловлюємо слова подяки керівництву
“Галсільлісу”, Явірської ГЕС, фермерського господарства «Ранчо-Баранчо» та підприємцям села
Добрянській М., Ножак О., Спурзі І., Удовиченку П., Романовичу М., Старушкевичу М., Голдичу С.,
Сайкун Н.,Кузьмичу В., Шубін І., Яворській Л., Чернянському О., Яворському Ф., Яворському І.
Дирекція школи, педагоги та батьки посилають Вам найтепліші вітання з Новим роком і Різдвом
Христовим. Зичимо здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Нехай усі
життєві дороги ведуть Вас до успіхів. Хай Новий рік увійде у Ваші домівки теплим святом, принесе
радість та добробут, натхнення на нові вагомі здобутки. Нехай у кожній оселі дзвенить дитячий сміх,
а в Україні настануть мир і спокій!

Шановні колеги, медичні працівники, ветерани-медики КНП «Турківська центральна міська лікарня»! Шлемо вам та вашим родинам найкращі вітання та побажання з нагоди Різдва Христового!
Нехай осяйна Різдвяна зоря об’єднає усіх нас – і тих, хто зустрічає
ці прекрасні зимові свята в дружньому сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, або ж
працює, чистим світлом незгасних
людських чеснот та цінностей. Побажаймо один одному Любові, Віри та
Надії! А ще гарного настрою, міцного
здоров’я, миру і добра.
Нехай передзвін Різдвяних свят Божим благословенням освятить кожну Вашу оселю!
Христос рождається! Славімо його!
Адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦМЛ».

Дирекція Верхньовисоцького ЗЗСО щиро
вдячна голові батьківського комітету Марії Мар’янівні ГАЦЬКО за щедрого Святого Миколая та
святкування Новорічних
свят.
Від усієї душі бажаємо
шановній Марії Мар’янівні
міцного-міцного здоров’я, ж иттєвих сил та
енергії, родинного тепла,
щасливого Нового року
та веселих Різдвяних
свят.
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8 січня святкує своє 70-річчя Олег Володимирович Багай – дорога нам людина.
Дружина Софія, дочки Ірина і Христина, зяті Гліб і Лука,
онучка Даринка вітають дорогого чоловіка, батька, дідуся
з днем народження і бажають міцного здоров’я – з роси і
води, життєвої енергії, родинного тепла,
поваги від людей, любові від рідних, Божої
ласки на щодень та довгий вік.
Ми любимо Тебе і дякуємо за все, що
Ти зробив і робиш для нас.
Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

10 січня свій ювілейний день народження святкує жителька смт. Бориня Стефанія Петрівна Нискогуз – добра і
порядна людина, щира і чуйна сусідка.
Сердечно вітаємо дорогу іменинницю і бажаємо міцного-міцного здоров’я, сповнення усіх мрій і
бажань, світлої радості, родинного тепла,
благополуччя, миру і добра. Нехай новонароджений Ісусик благословить на довгі
і щасливі роки життя.
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Твій вік.
Ми від щирого серця бажаємо щастя,
Здоров’я і довгих, натхненних літ!
З повагою – родина Суримків.

Первинна профспілкова організація працівників ветеринарної служби Турківщини вітає з 55-річчям від дня народження, яке святкує 8 січня, завідувача Боринської
дільниці ветеринарної медицини Володимира Васильовича Рогача і бажає шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я –
без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, миру, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Дорогого, любимого, щирого і доброго, найріднішого у світі
синочка, братика, жителя с. Явора Степана Миколайовича
Кольгана, який 7 січня відзначатиме свій ювілей, вітають
мама Люба, тато Микола, брат Микола, брат Іван. Рідні бажають ювіляру міцного здоров’я, здійснення всіх мрій і задумів, радості в житті, Божої опіки. Нехай
Господь Тебе оберігає, а Матінка Божа
сили додає.
З ювілеєм вітаємо
Ми Тебе, наш синочок та братик
рідненький!
Двадцять років Ти відзначаєш.
Бачимо погляд щасливий Твій,
Ми Тобі бажаємо щастя.
Наших почуттів не передати.
Будь успішним, найкращим
І не думай сумувати!

СВЯТКОВО ПРИБРАНІ МОСТИ
Нещодавно ми повідомляли, а також дякували підприємцям
міста Турки за те, що відгукнулися на пропозицію міської ради
й фінансово допомогли в освітленні мостів. Зараз, у вечірню
пору, веренички ліхтарів виглядають справді привабливо й
часто викликають приємний подив в гостей нашого міста.
А в переддень цьогорічних новорічно-різдвяних свят підприємці
активно долучилися до ще однієї акції – до святкового оздоблення
цих мостів, прикрасивши їх гірляндами та декораціями. Зокрема,
посильний фінансовий внесок в це внесли Едуард Комарницький,
Руслан Шиян, Алла Громик, Надія Громик, Іван Павлів, Микола
Федаш, Микола Германович, Василь Кузьмич, Володимир Зубрицький, Зеновій Кубан, Турківське ДЛГП «Галсільліс» (директор Богдан Петренко) та ДП “Турківське лісове господарство” (директор
Василь Барабаш). Роботи з оздоблення провела Стефанія Хацьор.
Турківська міська рада щиро вдячна меценатам й бажає їм гарного святкового настрою та успіхів у їхній підприємницькій дяльності.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÄÎ ÑÒÀ Ë²Ò ÄÎÆÈÒÈ –
Ó ÁÎÃÀ ÇÀÑËÓÆÈÒÈ
Добігали ліку двадцяті роки минулого століття… У невеликій тісній кімнатці помирав виснажений хворобою батько… Діти тулилися біля ліжка, на якому він лежав, у передчутті чогось дуже страшного й болісного. П’ятирічна Зоська стояла осторонь всіх – біля печі. «Зосю, Зосю, йди до
мене», – просив тато знесиленим голосом. Напевно, він хотів
притулити її до себе, востаннє погладити по голівці. А донька, не розуміючи, що батько хоче від неї, боячись, все відповідала, здвигаючи плечима: «Ий, Ий» і не йшла до татуся.
Лише згодом, коли мати, повернувшись зі стайні з відром
видоєного молока, зчинила крик над померлим чоловіком, і в
хаті здійнявся несамовитий дитячий плач, по Зосиному обличчю рясно-рясно потекли сльози. Вона зрозуміла, що осиротіла, що всі вони в хаті втратили тата, свого головного
годувальника. З того дня для сімох дітей – Емілії, Анастасії,
Катерини, Марії, Климентини, Софії і Дмитра – сім’ї покійного Федора Стеця з Середньої Турки настали нелегкі життєві
будні.
Школу Софія так і не закінчила – лише кілька початкових
класів за Польщі вдалося опанувати. Не мала можливості.
Треба було заробляти на прожиття, а не про науку думати.
Тому не маючи ще й десяти літ
пішла пасти худобу до одного з
місцевих господарів. За літо за
пастушення заробила 5 злотих.
За ці гроші родич, який допомагав матері годувати сім’ю,
купив собі для господарки клаптик поля. Тож заробіток дістався не їй.

Згодом
дівчина-підліток
пішла на службу – не сама, а
разом із подругою Марією, яка
була родом із Вовчого. Неподалік військкомату знаходився
шинок єврея Мошка (Мойсея)
Бренеса, а поруч – магазин
Гертнера. Тож Марія пішла служити до Гертнера, в якого було
двоє дітей, а Софія – доглядати за донькою Бренесів – Ханою
(Ганною). Там Софійці жилося,
як у Бога за дверима. Перебувала у теплі, в чистоті, завжди
сита, дівчину Бренеси дуже
любили, бо ж маленька Хана
прив’язалася до Софії як до
рідної сестри. Вони разом гуляли, спали, обідали. На жаль, у
період переслідування цих та
інших єврейських сімей, Софії
довелося розлучитися з Ханою.
Батька її було вбито, згодом
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мати з дочкою, втікаючи від
німецьких окупантів, кудись
виїхали з Турки.
А життєва стежинка юної горянки все бігла та й бігла … Далі
для Софії Стець розпочалася
робота в Турківській лікарні.
Сестра Катерина, яка на той
час уже працювала тут, запропонувала їй та ще двом дівчатам піти доглядати за клумбами. Тоді подвір’я лікарні було
гарно облагороджене – обгороджене добротним парканом,
всередині стояли акуратні дерев’яні лавочки для
відпочинку, поруч –
пишні кущі жасмину та
бузку,
різнобарвні
квітниками, фруктові
і хвойні дерева та
каплиця. Тож усе це
потребувало дбайливого догляду. Дівчатка трудилися
на
совість. Працьовиту
Софію запримітили
лікарі й запросили
залишитися в лікарні.
Першим
робочим
місцем стала для
дівчини пральня –
кімната, в якій знаходився величезний
чан з водою, навколо
якого стояло кілька
жінок, які, спершу
вручну переправши
лікарняну білизну, виварювали її в чані,
потім полоскали і вивішували на горищі
для сушіння.
У
лікарні працювало
багато медиків-поляків, серед яких були
й сестри-послушниці. Черниці
також доглядали за хворими.
Софія подружилася із багатьма з них. І сьогодні в старенької про них тільки добрі спомини. Коли почалася Друга світова війна, основна частина поляків залишила заклад і виїхала до Польщі, серед яких багато мудрих і досвідчених лікарів
та медсестер.
На вулицях міста тоді тільки
і велися розмови про війну.
Кожен переживав за свою родину, за сім’ю. Повсюди панував страх, життя випробовувало кожного на міцність, витривалість, вміння виживати в надскладних умовах. Працюючи
санітаркою, Софії разом з усіма не раз під час раптового нальоту ворожих літаків доводилося втікати з подвір’я лікарні і
ховатися всередині приміщен-

ня. Був випадок, що бомбу скинули зовсім неподалік, у річку
Літмир. Про достаток і спокій у
лихі фронтові сорокові роки
годі було й думати. Не мали
люди в що добре взутися і одягнутися, жили впроголодь.
Жінки, серед яких й Софія, у
30-градусні морози ходили в
туфлях на роботу. Щоби розтопити в печі і зварити обід, треба було спершу принести до
хати на плечах з лісу хмизу. На
жорнах перетирали зерно і пекли з нього хліб. Ставили тісто
на лопату, запихали в піч,
підстеливши під нього листок
капусти. І то не в кожній оселі
пекли хліб, бо треба було мати
з чого його спекти. Дехто за зерном йшов у Шандровець, Вовче
чи в якесь інше село, щоб обміняти його в тамтешніх газдів
на якусь хатню річ – взуття, одяг,
тканину… Коли одній з працівниць пральні чоловік приніс на
обід борщу, звареного з білого
буряка, заправленого часником, то того борщу Софія не
може забути й досі. Таким він
був смачним!
Згодом з пральні дівчину перевели працювати на кухню –
помічником кухаря, а далі Софія влаштувалася на посаду
санітарки. Санітарки тоді знали швидко і вправно надати
першу медичну допомогу. Цього їх вчили кожного тижня по
суботах на спеціальних курсах.
У всіх відділах лікарні довелося їй працювати – хірургії, терапії, родильному відділі. Їй
навіть пропонували йти вчитися на медсестру, але, на жаль,
не було можливості залишити
родину. Потім усі ті знання, здобуті
за роки
роботи в
Турківській лікарні, ставали їй у
підмозі. Софія вміла справити
перелом, помастити людину,
коли болів шлунок, прийняти
пологи (бувало, що й серед ночі
йшла до породіллі). Довелося
приймати пологи навіть в
рідної сестри і то в надзвичайно екстремальних умовах: у
шафі, при свічці. Так вимагали
обставини (саме в цей час енкаведисти проводили облаву).
Усе, дякувати Богу, обійшлося
благополучно. Народилася чудова дівчинка.
Симпатичну, з довгими красивими косами, роботящу, добру і доволі сміливу дівчину (до
речі, по-вуличному її ще кликали козаччина Зося, бо дід Софії
був козаком) запримітив Володимир Тарасенко – високий на
зріст, статечний, красивий хлопець з Донеччини, який після
війни, відслуживши на наших
теренах у війську, як і багато
інших хлопців-східняків, залишився тут жити. «Ніколи б не
подумала, що вийду заміж не за
свого, – пригадує сьогодні пані
Софія. – Але доля розпорядилася по-іншому». Наприкінці
сорокових відгуляли весілля, у
місцевого священика взяли
шлюб. Вийшовши заміж, Софія залишила лікарню, стала
ходити на роботу в колгосп та
доглядати дітей. А їх разом із
чоловіком виховали і вивели у
світ четверо – добрих, працьовитих, людяних синів – Романа,

Анатолія, Олександра, Володимира. Згодом самотужки збудували хату.
Уже 24 роки минуло, як,
після важкої хвороби, пішов у
вічність чоловік, залишивши
дружині дітей. «Ти їм будеш
більше потрібна, як я», – казав
в останні години свого життя. А
Софія й не гадала, що доживе
до глибокої старості, переживши не тільки радісні миті, а й
горе, душевний біль та втрати.
На її руках, або ж у її присутності,
померли мати, всі сестри і брат.
Похоронила двох ще доволі
молодих синів та невістку, багатьох племінників.. «І чого я ще
живу так довго на світі?» – часто роздумує Софія. На що їй
люди відповідають: «У Бога зас-

ленька праправнучка Софійка,
сусіди, знайомі, парафіяни.
Софія Федорівна дуже віруюча, вона в усьому покладається тільки на Бога, щоденно молиться і завжди, незважаючи на
свій похилий вік, дотримується посту. Бо впевнена, що піст і
молитва рятують людину.
Цьогоріч, на Різдво Христове,
новонароджений Ісусик благословлятиме Софію Тарасенко із
сторічним ювілеєм! У місцевому храмі Святителя Миколая
лунатиме «Многая літа!» довгожительці. А при вході до церкви, ідучи на богослужіння, як і
завжди, прихожани молитимуться до невеликої фігури
Матері Божої, яка встановлена
там ще в часі реставрації цього

.

Софія Тарасенко (ліворуч), разом з подругами, у роки молодості

лужили». За свій вік перенесла і холод, і голод, різні епідемії,
війну і колективізацію, бачила
переслідування євреїв і українських націоналістів.
Нині, у своїх сто літ, турківчанка Софія Тарасенко ще веде
активний спосіб життя: миє посуд, замітає в хаті, словом робить легку хатню роботу, слухає
радіо і цікавиться усіма подіями в Україні, особливо на
фронті, дивиться богослужіння
по телевізору. Вона – дуже акуратна жінка, любить чистоту і
порядок, добра – вміє співпереживати, старається допомогти потребуючому чим може, на
свій вік має ще добру пам’ять.
Але вже підводять зір і слух. У
97 літ перенесла інсульт. Певний час не могла ходити, розмовляти, важко було ковтати
їжу. Дякуючи лікарю Марії Матковській, яка порадила чим
лікуватися та завдяки великому прагненню боротися за
своє здоров’я, бабуся здолала
недугу. Заново навчилася ходити (тепер опирається на паличку, а починала з інвалідного
візка), в неї справилося обличчя, відновилася мова. Цю добру жінку любить уся родина –
сини, невістки, свати, племінники, 10 онуків, 22 правнуки і ма-

старовинного чудового храму –
пам’ятки бойківської сакральної архітектури. Фігуру Богородиці поофірувала до церкви
Софія з родиною. Одного разу,
коли ще працювала в лікарні,
москалі запланували знищити
к апличку, як а стояла на
подвір’ї. Вночі Софія разом із
сестрою, щоб ніхто не бачив,
забрали з каплиці фігурку Матері Божої , перенесли її в простирадлі у лікарню і заховали з
в одній з кімнат за піччю. А наступного дня нишком фірман з
Вовчого на прізвище Лило (ім’я
його Софія, на жаль, не пам’ятає) допоміг сестрам забрати
Богородицю до хати. Так Матінка Божа залишилася збереженою, перед якою моляться
й сьогодні, а каплицю варвари
знищили.
Щодня, зранку і ввечері, пані
Софія сердечно дякує Господу
за прожиті літа, просить здоров’я і помочі для усіх своїх
рідних, а ще щиро молиться,
щоб Господь Бог і Пресвята
Діва Марія були при ній в останні хвилини земного життя.
А всім, кого знає, довгожителька бажає, щоб дожили до ста
літ, як вона.
О.ВОЛОДІНА.
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«ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ
Ó ÑÍ²ÆÍÈÕ
ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2022»

щедруваннях на Старий Новий
Рік.
Організаторами змагань є
Турківська ДЮСШ «Юність» та
Львівська обласна федерація
шашок, а пройдуть вони під патронатом Турківського міського
голови Ярослава Паращича.
Підтримав проведення шашкового
турніру
депутат
Львівської обласної ради Юрій
Доскіч (за його сприяння, головним спонсором змагань буде
Благодійний фонд сім’ї Доскіч).
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ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÍÍß ÍÀ 100 ÒÈÑß×
Поліцейські затримали
зловмисника за підозрою у
крадіжці з будинку у місті Турка
Як встановили співробітники Турківського відділення
поліції №2 Самбірського районного відділу поліції, 27-річний
житель міста Борислав проник у будинок, звідки викрав грошей та коштовностей на суму більш, ніж 100 тисяч гривень.
У понеділок, 3 січня, на оперативну лінію 102, з повідомленням
про крадіжку з будинку, звернувся 26-річний мешканець міста Турка. За словами заявника, з помешкання були викрадені гроші та
ювелірні вироби, на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

Протягом шести днів, з 10 по 15 січня, в м. Турка, у Турківському НВК на вул. Молодіжна, 68, вчотирнадцяте проходитиме дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах».
Приїзд та реєстрація учасників – 10 січня, до 15.00 год.
Початок змагань – о 16.00 год.
Завершення змагань – 15 січня, до 14.00 год.
До змагань допускають:
а) командний турнір - команди у складі 3 чол. (2 юнаки і 1
дівчинка, 2009 р.н. і молодші)
та 1 тренер-представник.
б) особистий турнір - юнаки і
дівчата, 2005 р.н., і молодші
Систему проведення змагань
визначає суддівська колегія.
Змагання будуть проводити з
дотриманням карантинних вимог. Учасники повинні мати захисні маски.
Участь у турнірі підтвердили
юні спортсмени з Києва,
Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської, Тернопільсь-

кої, Закарпатської та
Львівської областей.
Окрім змагань, на
учасників заходу чекає
змістовний відпочинок.
Спортсмени відвідають
музей «Бойківщина»,
прикордонну заставу в
селі Сянки, спортивну
базу Західного реабіліт ац ійно -с п о р т ив но г о
центру Національного
комітету спорту інвалідів
України. Також юні шашкісти, у
разі сприятливої погоди, матимуть змогу покататись на лижах
і санках, оглянути конкурс вертепів, а також взяти участь у

Інформаційні спонсори турніру – газета «Бойківщина» та
студія радіомовлення «Карпатський гомін».
Богдан МОСКАЛЬ.

СПОРТИВНИЙ УСПІХ
ЮРІЯ ПАВЛИКА
У неділю, 2 січня, відбулася відкрита першість серед чоловіків
Старосамбірської територіальної громади з настільного тенісу. Поєдинки проходили у двох вікових категоріях: дорослі та
ветерани. Участь у цих змаганнях взяли тенісисти Самбора,
Турки та Старого Самбора. Честь Турківщини захищав добре
відомий тенісист, студент четвертого курсу університету
«Львівська політехніка» Юрій Павлик, який виступає у регіональній лізі «Західний регіон».
Згідно регламенту, змагання проходили в п’ять етапів – до трьох
перемог, по коловій системі кожен з кожним. Юрій виступав в категорії серед дорослих й зумів перемогти всіх своїх суперників з рахунком 3:0. У результаті посів почесне перше місце. Після завершення
змагань, Юрій Павлик подякував своєму наставнику, тренеру Василю
Гую, в якого займався 9 років, починаючи з другого класу, за підтримку та настанови під час гри, а також за організацію поїздки на турнір до Старого Самбора.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОБОВ’ЯЗКОВО – ЗИМОВІ ШИНИ
Очевидно, уже в наступну зиму автовласники зобов’язані будуть “перевзувати” своїх «металевих коней» у зимові шини. Міністерство внутрішніх справ України передало до Уряду
проект постанови про внесення змін до «Правил дорожнього руху».
Запропоновано заборонити експлуатацію транспорту, якщо в період з 1 жовтня по 31 березня на
ньому установлено літні шини. Наразі дійсною є вимога про те, що на слизькій дорозі мають використовуватися шини, що відповідають стану проїзної частини. Цю норму МВС планує скасувати. Інше
запропоноване нововведення стосується того, що водії, за межами населених пунктів, зобов’язані
будуть їздити з увімкненими денними ходовими вогнями, або ближнім світлом фар не лише з 1
жовтня по 1 травня, як це є зараз, а цілий рік. За порушення цих норм каратимуть, як і за інші
порушення ПДР.
Наш кор.
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Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель міста Борислав та
затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального
кодексу України. Речові докази у нього вилучені.
Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести
років. Досудове розслідування триває.
До слова, зараз усім нам варто бути пильними, адже саме в
період Новорічних та Різдвяних свят збільшується кількість таких злочинів. Одні, під виглядом щирих колядників, потрапляють до осель жертви, інші ж навпаки, вистежують господарів,
коли ті поїдуть на кілька днів у гості, і, скориставшись цим, вільно
«господарюють» у їх оселі.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Учні 3-го класу Верхньовисоцького ЗЗСО та їхні батьки висловлюють щире співчуття класному керівникові Ірині Євгенівні
Матківській з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Антоніни
Юрківни. Це – велика втрата, адже не пройшло багато часу, а можна сказати, зовсім мало, як Ви втратили батька. Хай Господь допоможе пережити це важке горе.
Турківська міська рада висловлює щире співчуття депутату міської
ради Василю Поточному з приводу тяжкої втрати – смерті матері –
Ганни Василівни. Вічна їй пам’ять.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителям Ганні Юрківні та Івану Едуардовичу Комарницьким з приводу тяжкої втрати – смерті батька та тестя –
Юрія Дмитровича.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителю Ірині Євгенівні Матківській з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Антоніни Юрківни.
Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО сумує
з приводу смерті колишньої працівниці школи Марії Данилівни
Кондрат та висловлює щире співчуття рідним покійної.
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