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Колектив, депутатський корпус Боринської селищної ради
шлють найщиріші вітання з нагоди   золотого ювілею щирій,
добропорядній людині, вмілому керівнику, розумному порад-
нику, голові Боринської селищної ради Михайлу Миколайовичу
Шкітаку.

Шановний ювіляре! Бажаємо, аби Господь дарував Вам міцне
здоров’я, світлу радість, ласку і бла-
гословення. Нехай кожен наступний
день у житті буде наповнений щас-
тям і натхненням, радістю і добром,
миром і достатком, любов’ю рідних
та повагою людей.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж лю-

дей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти
Даруєм Вам у цей святковий

день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаємо,
Бажаєм миру, радості й добра.
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм Покровом обняла.

Колектив, депутатський корпус Боринської селищної ради
щиросердечно вітають  із золотим ювілеєм бухгалтера селищ-
ної ради Галину Василівну Матківську і бажають шановній юв-
ілярці міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, сімейного

благополуччя, успіхів у роботі, миру та
Господньої опіки на довгій життєвій
ниві.

Нехай наповнюється  Ваша хата
Добром, достатком, сонячним

теплом.
Хай буде вірних друзів в ній бага-

то,
Прихильна доля огорта крилом.
Думки хай будуть світлі, легкок-

рилі,
 Всі справи підкоряються рукам.
Хай сяють Ваші очі – добрі, милі –
Усупереч прийдешнім всім рокам!

 У ці осінні жовтневі дні з великою теплотою і ніжністю вітає-
мо з днем народження кохану дружину, дорогу і турботливу
матусю, люблячу і добру, найкращу  у світі бабусю –  Оксану
Петрівну Марич.

Дорога наша імениннице, міцного Вам здоров’я – на довгі і
мирні роки життя, душевного тепла, сімейного затишку, життє-
вих сил, енергії, усіх земних гараздів
на многії і благії, даровані Господом
літа. Дякуємо щиро за Вашу любов,
увагу,  доброту, терпіння і  турботу.  Хай
береже Вас Бог та Покров Матері
Божої

Бажаємо здоров’я міцного, щастя
без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало доб-

ро.
Хай радість приносить Вам кож-

на година,
Від бід вберігає молитва свята.
Легкою  буде життєва стежина
На многії, щасливі і щедрі літа!
З любов’ю –  чоловік Василь, дочка Людмила, зять Акобам,

онучок Арманчик; син Мар’ян, невістка Іванна, онучок Ромчик;
дочка Юля і вся велика родина.

Друзі щиросердечно вітають з днем народ-
ження прекрасну душею, чуйну, добру, щиру,
надійну людину, житель-
ку м. Турка Оксану Петрі-
вну Марич.

Шановна імениннице,
бажаємо, аби Ваша жит-
тєва нива колосилася
щедрим врожаєм –
міцним здоров’ям, щас-
тям, радістю, добром та
всіма земними благами.
Божої Вам опіки у всіх
життєвих справах. А ще
бажаємо заступництва
Пречистої Діви Марії, усіх
святих та ангелів на многії
і благії літа!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас лихо й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеть-

ся,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Колектив НПП «Бойківщина» щиросердеч-
но вітає із золотим ювілеєм вмілого керівни-
ка, розсудливу, виважену,  розумну людину,

доброго порадника,
Боринського селищ-
ного голову Михайла
Миколайовича Шкіта-
ка.

Шановний ювіляре,
від щирого серця ба-
жаємо Вам благопо-
луччя, мирного неба,
особистого щастя,
успіхів у нелегкій і
відповідальній роботі,
оптимізму і найголов-
ніше –  міцного здоро-
в’я. Нехай Божа

милість і опіка Ангела-охоронця супроводжу-
ють Вас на довгій життєвій дорозі.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

ÁÐÀÒÈ-ßÍÃÎËÈ – ÃÅÐÎ¯
Важко знайти слова співчуття чи розради для скорботної родини Володимира Йосиповича

та Руслани Володимирівни Сакалів із с. Завадівка. Днями жорстока нелюдська війна забрала
в них  другого синочка Михайла. У травні 2019 року в зоні проведення ООС героїчно  загинув
старший – Іван – морський піхотинець, ко-
мандир взводу. А через три роки трагічна
звістка знову чорною птахою прилетіла в
родину. 15 жовтня, неподалік населеного пун-
кту Стельмахівка Сватівського району, що
на Луганщині,  не доживши 7 днів до свого 27-
річчя, загинув головний сержант, командир
міномета мінометного відділення Михайло.
Раніше він також воював в АТО, а коли закін-
чився контракт,  звільнився з війська. Вза-
галі війна його могла оминути, адже ті,  у
кого загинули близькі рідні,  не підлягають
мобілізації.  Михайло, незважаючи на це, не міг
сидіти вдома чи займатися мирним життям.

Коли російські орки вторглися в Україну, він
прийшов в Турківське відділення Самбірського
районного центру комплектування й попросив-
ся до війська. Тут йому пояснили, що він не підля-
гає мобілізації, але Герой був налаштований
рішуче помститися московським окупантам за
загибель брата і пішов безпосередньо до
військової частини добровільно. На жаль, воро-
жа куля не оминула його. Він, як і брат, предста-
вився до Небесного воїнства, залишивши  сім’ї,
рідним та близьким тугу, невимовний біль та скор-
боту. А ще  всім добру згадку як про  великого
патріота, надзвичайно чесну, відповідальну й
порядну людину, справжнього захисника рідної
неньки-України.

Вчора Турківщина в скорботі зустрічала Героя, а сьогодні в с. Завадівка його провели  в останню
земну  дорогу. Свої співчуття родині, близьким, рідним та друзям Михайла Сакаля висловив Турківсь-
кий міський голова Ярослав Паращич. Згідно його розпорядження два дні –  20 і 21 жовтня – оголо-
шено траурними.

Вічна Слава братам-Героям! Герої не вмирають. Тепер вони знову разом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ ÏÐÈ¯ÕÀËÈ ÄÂÀ «ØÊÎËßÐÈÊÈ»
Нещодавно ми анонсували, що обидві територіальні громади Турківщини мають отрима-

ти нові шкільні автобуси. І ось в середу, 19 жовтня, представникам громад передано по
одному транспортному засобу. Цю місію виконали заступники голови Львівської ОВА Юрій
Бучко та наш земляк Іван Собко.

Найближчим часом Турківська міська рада отримає ще один шкільний автобус, а Боринська се-
лищна – два. Співфінансування для  їх придбання було виділено заздалегідь. Наразі ще невідомо, які
навчальні заклади отримають новенькі автобуси.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілеєм Боринського селищного голову Михайла
Миколайовича Шкітака.

Шановний ювіляре, Ви для нас – приклад справедли-
вості, мудрості, працьовитості та успішності. Ми  бажає-
мо Вам і далі  працювати для розвитку  нашої громади,
допомагати всім ставати кращими, здобувати ще більших
успіхів. Бажаємо міцного здоров’я та сильного характе-
ру.  Щоб Ваше життя було на-
повнене тільки радісними,
позитивними моментами, а
гарний настрій завжди зали-
шався з Вами. Хай вдома на
Вас чекають любов, підтрим-
ка, затишок.  Божої  Вам опі-
ки  – на многії  і благії літа!

Не сумуйте, що літа ми-
нають,

Ще до століття – довгий
вік!

Із ювілеєм Вас вітаємо!
Хай буде радісним кожен

наступний рік!
Нехай життя здається

добрим дивом
І плідні будуть справи і шляхи.
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

20 жовтня святкував свій 70-річний ювілей житель с.
Явора Михайло Дмитрович Співак. Дорогого чоловіка і
люблячого батька щиро вітають дружина Марія і син Ва-
силь.

Нехай Господь дає Вам здоров’я, щастя і добра – на
многії літа!

Сьогодні ювілейну стопта-
но стежину,

Та спокою нема для Ваших
ніг,

Бо пройдено життя лише
якусь частину,

Попереду немало ще доріг.
Бажаєм здоров’я міцного-

міцного
І Божої ласки із Неба Святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб завжди любили і йшли до Вас люди.
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.

ТАРАС ВОВК КЕРУВАТИМЕ
ТУРКІВСЬКОЮ ПОЛІЦІЄЮ

Днями колективу Турківського відділення поліції предста-
вили нового начальника. Щоправда, поки що як тимчасово ви-
конуючого обов’язки.
Це молодий, уже з чима-
лим досвідом, 29-
річний  Тарас Вовк. На-
родився на Перемиш-
лянщині, навчався у
Львівському універси-
теті внутрішніх
справ, на факультеті
кримінальної поліції.  З
2014 року служить у
правоохоронних орга-
нах.  Спочатку, після
закінчення вишу, слу-
жив в Перемишлянсь-
кому  райвідділі  тоді
ще міліції, а згодом
поліції. Два останні
роки був начальником
відділу реагування
патрульної поліції Сам-
бірського райвідділу
поліції.

До слова, Тарас Юрій-
ович  є одним з наймо-
лодших, якщо не наймо-
лодшим, керівником
відділення поліції в об-
ласті, а, може, й в Україні.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÞÐ²É ÌÐÎ×ÊÎ ÎÒÐÈÌÀÂ
Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß  Â ÏÎÑÀÄ²

Минулого тижня начальник Львівського обласного управління мисливського і лісового гос-
подарства Анатолій Дейнека представив колективу ДП «Самбірське лісове господарство»
нового директора – нашого земляка, уродженця смт. Бориня, 51-річного Юрія Мрочка. До
цього Юрій Михайлович був заступником директора, керуючим відокремленим виробничим
підрозділом «Надлісництво Старий Самбір», що територіально входить  в Самбірський дер-
жлісгосп. На цій посаді він змінив ветерана лісової галузі, який директорував у Самборі з 1998
року, Ігоря Ярему.

Варто зазначити, що  Юрій Мрочко є да-
леко не новачком в лісовій галузі. Його бать-
ко   усі роки трудової біографії  віддав охо-
роні та відтворенню смарагдових карпатсь-
ких пралісів.  А Юрій Михайлович з 1993 року,
переймаючи батьківський досвід та досвід
старших колег, також впевнено  іде лісовою
стежкою. Розпочав свою трудову діяльність
з посади інженера з охорони і захисту лісу
Боринського селекційного держлісгоспу. З
1997 по 1999 роки працював на посаді на-
чальника Боринського селекційного лісо-
розсадника. Згодом 2 роки був лісничим
Верхньовисоцького лісництва, а у 2002 році
обійняв посаду головного інженера Бо-
ринського держлісгоспу. Через рік   став го-
ловним лісничим підприємства. У 2010 році
йому довірили очолити Старосамбірський
держлісгосп. Тепер Юрій Михайлович опі-
кується ще більшим колективом, а відтак і
лісовими угіддями. Це лісові території Самбірського, колишніх Старосамбірського та Турківського
районів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂØÀÍÓÂÀËÈ Â×ÅÍÎÃÎ-
ÀÊÀÄÅÌ²ÊÀ ÒÀ
ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ÃÅÐÎß

На недавній сесії депутати Турківсь-
кої міської ради прийняли доречне і
надзвичайно правильне рішення про
перейменування двох вулиць у Зава-
дівському старостинському окрузі.
Зокрема, вулиця Ріка в с. Лосинець
відтепер носитиме ім’я видатного вче-
ного, професора, академіка, який до-
поміг поправити здоров’я тисячам лю-
дей, а багатьом й зберегти життя,  ака-
деміка Івана Ільницького. А в с. Зава-
дівка вул. Середня матиме назву
морського піхотинця Івана Сакаля.
Хоча, у зв’язку з останніми подіями –
загибеллю рідного брата, Героя Ми-
хайла Сакаля, очевидно доречно буде
прийняти  інше рішення, щоб вулиця
називалася Героїв – братів Івана і Ми-
хайла Сакалів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 МОГИЛУ «ВИЗВОЛИТЕЛІВ»
ТАКИ ТРЕБА ПЕРЕНЕСТИ

Досі достеменно не відомо, чи є насправді захоронен-
ня на місці, де встановлено пам’ятний знак так званим
«визволителям» в центрі м. Турка, навпроти ратуші.
У ті тоталітарні радянські часи, коли ставили його,
історики чи краєзнавці радянського союзу не зафіксу-
вали сам факт захоронення. Хоча багато турківчан
стверджують, що там спочивають останки воїнів.

Щоб ця дискусія мала якесь логічне завершення, нарешті
треба розкопати  це місце і провести ексгумацію. І якщо
виявиться, що там є захоронення, згідно з християнськими
традиціями, перезахоронити  загиблих на кладовищі, а па-
м’ятний знак перенести, або ж знести його взагалі. Подібну
спробу  вже було зроблено 10 років тому, але росія підняла
страшний лемент. Тоді навіть прокуратура Львівської області
заборонила  перезахоронення та перенесення пам’ятни-
ка.  Сьогодні, коли російська орда вбиває тисячі невинних
українців і нищить українську землю, цьому слід покласти
край.

Згідно з християнськими традиціями, усі вбиті чи померлі
мають бути похоронені на кладовищах, а не в парках та  скве-
рах. І всякі дискусії тут зайві.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÑÂ²Ò ÍÅ ÁÅÇ
ÄÎÁÐÈÕ ËÞÄÅÉ

Лише 3 роки в Турці, але стала відома своїми добрими спра-
вами Християнська церква Христа Спасителя. Це допомога
малозабезпеченим родинам, розселення внутрішньо пере-
міщених осіб, фарбування лавочок біля пам’ятника Тарасу Шев-
ченку, допомога хворим людям, допомога призами на дитячих
заходах, участь в доброчинних концертах. Ми в Будинку ди-
тячої та юнацької творчості постійно відчуваємо їх увагу
та безкорисливу підтримку. Я, як директор позашкільного
навчального закладу, так і мої працівники. На жаль, грошей у
бюджеті для матеріалів та інструментів немає, батькам
купити – дорого, а займатися на гуртках потрібно. І викону-
вати програму також потрібно.

І ось знову ми звернулись до Володимира Караченка, і 10 жовт-
ня Володимир разом зі своїми друзями подарували для занять
гуртків такі потрібні і корисні речі. Це: конструктори, ножиці, клей,
кольоровий папір, нитки для шиття, нитки для вишивання, розма-
льовки, повітряний пластилін, олівці кольорові з крейди, марке-
ри, набори бусинок, різні фарби, палітру, пазли, скакалки, шашки,
футбольний м’яч, глобус, і ще багато потрібних і корисних речей.

Дуже дякуємо Християнській церкві Христа Спасителя в особі
Володимира Караченка за все, що вони роблять як для старших і
похилого віку людей, так і для дітей Турки. Нехай за їхні добрі, щирі,
безкорисливі справи Бог віддасть їм сторицею.

З повагою, директор КЗПО БДЮТ Софія Багай та весь педаго-
гічний колектив.

ДОБРЕ, ЩО Є ТАКІ ЛЮДИ
Перед початком навчального року була дана вказівка МОН

України про обладнання в кожному освітньому закладі укрит-
тя для безпеки учасників освітнього процесу. Ми в Будинку
творчості віднеслись до цього з відповідальністю. Побілили
приміщення,  засклили вікна, придбали необхідне, згідно вимог
ДСНС. Також нам були потрібні пиломатеріали.

І знову на допомогу прийшов підприємець Кузьмак Петро Мар’-
янович. До цього він допомагав з брусами для футбольного і во-
лейбольного майданчиків, штахетами для огорожі, в ремонті схо-
дової клітки, а тепер знову поцікавився, що потрібно, і дав планки,
бруски, піддони. І взагалі сказав,що завжди допоможе, якщо це
потрібно для дітей.

Щиро вдячні Вам, Петре Мар’яновичу, за Вашу щирість і розумі-
ння. Зичимо Вам здоров’я і всіх земних благ.

З повагою, Любомир Павлик, завгосп Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості.

«À ÌÈ ÒÓÞ ÑËÀÂÓ
ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ…»

Меморіал складається з двад-
цяти гранітних плит, що розта-
шовані в два ряди обабіч хрес-
та, на висоті 1,5 м від землі. На
кожній плиті викарбувано зоб-
раження і відповідний текст,
присвячений певній історичній
події. Це майстерно виконав ху-
дожник Михайло Ференц.

Святкування розпочалося о
9.00 год., в церкві Св. Миколая
Б о ж е с т в е нн о ю
літургією. Після
літургії, о 11.00
год., всі прийшли
на цвинтар, на мо-
гилу односельця
Романа Івановича
Дребота, який за-
гинув на війні з
м о с к о в с ь к и м и
окупантами, де
разом з його по-
братимами з ЗСУ
взяли участь в за-
упокійній літії.  За-
тим усі присутні з
хрестами, хоруг-
вами, державни-
ми і військовими
(УПА) прапорами,
урочистою ходою пройшли (а
точніше – піднялись) на гору
Карасовець, до ювілейного  хре-
ста і меморіалу «Тернистий
шлях Руси-України».

Після освячення меморіалу,
о. Михайло Завущак змістовно і
докладно розповів про бороть-
бу українського народу з різни-
ми загарбниками України, особ-
ливо з московськими ординця-
ми. Далі, спускаючись з гори,
він  одночасно освятив дерев-
ця липової алеї і великий щит-
вказівник, на якому розміщений
стенд з  фотографіями Героїв
Небесної Сотні.

Згодом святкування продов-
жили в філії центру культури і
дозвілля с.Бітля, за участю
місцевих жителів, прекрасним ,
змістовним концертом, який
розпочали учасники церковно-
го хору. Вони щонеділі та кож-
ного  свята своїм співом про-
славляють Бога і наповнюють
серця віруючих радістю і свят-
ковістю.

 Ось імена тих, які натхненно
і безкорисливо трудяться на
славу Божу: Степан Іванович
Сверлович, Мирон Васильович
Сверлович,  Ярослав Іванович
Михайлик, Володимир Іванович
Куник, Іван Куник, Василь Яко-
вич Петрайко, Мирон Васильо-
вич Фазан, Надія Дмитрівна
Пасічник, Марія Олексіївна Ми-
хайлик, Ярослава Яківна Рин-
чак,  Марія Василівна Сеньків,

Тешем камінь.
Заробляємо на хліб,
Та де там. Будуємо

Пам’ятники, щоб нащадок
Духовно не сліп.

14 жовтня 2022 р. святково і урочисто в Бітлі відзначили
свято  Покрови Пресвятої Богородиці, Запорізького козацт-
ва, 80-річчя УПА і Захисників України. В цей святковий день у
нас було освячено липову алею Героїв Небесної Сотні і мемо-
ріал «Тернистий шлях Руси-України». Липова алея – це 110
липових дерев, висотою до 1,5 м, висаджених від центральної
дороги села вздовж дороги, що веде на гору Карасовець, до
ювілейного хреста, що встановлений на честь відновлення
Незалежності  України. Протяжність алеї – 800 метрів.

Люба Лук’янівна Чопик,  Ольга
Іванівна Сверлович,  Оксана
Миколаївна Яводчак, Люба Фе-
дорівна Малетич, Наталія Івані-
вна Булельо.

Із Сигловатого взяли участь в
концерті Марія Олексіївна Да-
нилів, Аліна Михайлик, Ангеліна
Легеза, Ангеліна Лабецька, Ан-
дріана Дребот. Учениці
Бітлянської школи також долу-

чилися до концерту. Це  Іванна
Гундертайло і Андріана Сипли-
ва разом з учителем музики Ва-
силем Лоцком. У концертній
програмі звучали патріотичні
пісні про Січових Стрільців. А
розпочали його виконанням
Державного Гімну України, а за-
кінчили – Гімном «Боже вели-
кий, нам Україну храни». Уче-
ниці молодших класів чітко і гар-
но продекламували вірші. Це
Юля Малетич, Софія Миколаїв-
на Готраш і Марія  Яцейко.

 У святкуванні взяли участь і
виступили з привітаннями голо-
ва Боринської ОТГ Михайло
Шкітак, депутат Самбірської
райради Олександр Лабецький,
депутат Боринської ОТГ Мар’ян
Лабецький, почесна і шанова-
на гостя п. Наталія Дигдалович,
голова ГО «Сім’ї Небесної
Сотні», чоловік якої загинув на
Майдані.

На завершення свята я, як
організатор (в основному й
профінансував спорудження
меморіалу і закупив липові сад-
жанці для алеї), подякував всім,
хто підтримав частково фінан-
сово, і тим, хто працював на спо-
рудженні і облаштуванні цього
величного і прекрасного пам’-
ятника. А це Юрко Тяжкун, Ми-
кола Іванович Михайлик, Мирон
Михайлик,  Микола Андрійович
Михайлик,  Іван Миколайович
Михайлик,  Андрій Миколайович
Михайлик, Олексій Михайлик,

Мар’яна Михайлик,  Василь
Олексійович Михайлик, Василь
Петрович Михайлик,  Олек-
сандр Михайлик, Іван Павлович
Михалко, Володимир Іванович
Михалко, Володимир Дребот,
Богдан Іжик, Юрко Ринчак, Ро-
ман Ринчак, Ярослав Ількович
Брянчик,  Володимир Федоро-
вич Брянчик,  Микола Юркович
Покурбанич, Микола Ількович
Покурбанич, Іван Васильович
Дума, Василь Іванович Куник,
Володимир Володимирович Ку-
ник, Роман Решетар, Ярослав
Павлович Матійців, Ігор Федоро-
вич Строган.

Фінансово підтримали нас у
цій справі Іван Васильович Бо-
гайчик (1 тис. грн.),  Євген Івано-
вич Бобурка (1 тис. грн.),  Ярос-
лав Геврич ( 1 тис. грн.). Велика

подяка директору НПП «Бойкі-
вщина» Віталію Земану, який
виділив саджанці самшиту для
озеленення меморіалу. Виса-
дили самшит Дмитро Хрептак і
Микола Ковташ. Щира подяка
творчій, працьовитій, безкорис-
ливій людині Юрію Федоровичу
Чопику,  що завжди і безвідклад-
но оформляє пам’ятники і стен-
ди; директору школи Івану Се-
меновичу Гомзяку, який разом
з дітьми впорядкував територію
біля меморіалу (а це –  Іван
Михалко, Юрко Даниляк, Яна
Булильо, Ростислав Богайчик,
Андрій Іванов, Мар’ян Фазан,
Олексій Михайлик).

Дякую від себе особисто і від
жителів села, уклін усім, кого
згадав і не згадав, що взяли ак-
тивну участь у вшануванні пам’-
яті усіх Захисників України.

 У Бітлі завжди люди гуртува-
лись. Недарма наші сусіди ка-
зали, що Гнила (Карпатське)
воду дала, а Бітля світ сотвори-
ла. Слово «сотворила» викори-
стовували у непрямому, а в пе-
реносному  значенні. Тому, що
Бітля було дуже велике село.
Його жителі розселялись не
тільки в навколишніх селах, але
навіть і на Закарпатті, про це
свідчать інвентарі закарпатсь-
ких сіл, де є прізвища Бітлян,
Бітляк, Бітляник та інші вихідці
з с.Бітля.

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, член КУНу.

ПЦУ ДОЗВОЛИЛА СВОЇМ
ВІРЯНАМ ВІДЗНАЧАТИ

РІЗДВО 25 ГРУДНЯ
Вірні Православної церкви України можуть відзначати Різдво

Христове за Григоріанським календарем – 25 грудня. Відпов-
ідне рішення ухвалили на засіданні Священного Синоду ПЦУ.

Церковники пояснили, що рішення прийняте з огляду на чис-
ленні звернення до них вірян та суспільну дискусію про перене-
сення дати святкування Різдва, а також з метою вивчення реаль-
ної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних
змін.

«Там, де для цього існують пастирські обставини та засвід-
чується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням
настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння
за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через
єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інфор-
мації про число учасників такого богослужіння», – йдеться в по-
відомленні.

Додамо, під час звершення святкового богослужіння його учас-
ники в цей день звільняються від обмежень посту.

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

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Фінансовий відділ Турківської міської ради висловлює щире
співчуття заступнику начальника фінансового відділу Марії Ми-
хайлівні Яворській  та керівнику філії Турківської ДЕД ДП
«Львівський облавтодор» Миколі Йосиповичу Яворському з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері.

Сім‘ї Мельників і Петриків глибоко  сумують з приводу
передчасної смерті кума  Миколи Боберського  і висловлюють щире
співчуття рідним і  близьким.

Колектив Турківської  дитячої музичної школи  висловлює щире
співчуття викладачу Уляні Ярославівні  Боберській з приводу тяжкої
втрати – передчасної  смерті чоловіка  – Миколи. Вічна йому
пам’ять.

Церковний хор «Дзвін»  сумує з приводу передчасної смерті
хориста Миколи Боберського і висловлює щире співчуття дружині
Уляні, рідним та близьким покійного.

Працівники Турківської РФ Львівського обласного центру
зайнятості  щиро співчувають колишньому головному бухгалтеру
Галині Іванівні Дякович   з приводу  тяжкої втрати – смерті матері.

Â²ÐÈÌÎ Â ÇÑÓ ² ÄÎÏÎÌÀÃÀªÌÎ
Крок за кроком наші славні захисники вибивають  і виганя-

ють з території України  ненажерливого ворога. Їхня
мужність, самовіддача, витривалість і героїзм вражають
увесь світ.  Ми ж , у тилу, зобов’язані підтримувати своїх
сильних і мужніх воїнів, бо тільки разом зможемо здолати  не-
нависного  російського окупанта.

Напередодні Дня захисників і захисниць України  до нашого бла-
годійного фонду «Милосердя» звернулися з пожертвами для  сол-
датів, що зараз воюють  на фронті,   окремі громадяни та  установи.
Особлива  подяка пенсіонерам Турківщини, які, маючи невеликі
пенсії, майже кожного разу віддають  певну частину з них  на допо-
могу армії.

Сьогодні  знову називаю імена  тих, хто  днями пожертвував на
ЗСУ. Це невідомий пан (1000 грн.),  91-річна  Марта Хащівська (200
грн.),  пенсіонерка Наталія Гріщенко (500 грн.),  Марія Герб’як (400
грн.), Турківська міська рада (15 тис. грн.), школа с. Присліп (1000
грн.). Ми  передали  7 ящиків продуктів  для бійців батальйону
«Січ», а ще  6 ящиків продуктів волонтером  Володимиром  Варва-
ричем  відправлено   для бійців на Херсонщину.

Велике спасибі вам, шановні благодійники.
Марія МАТКІВСЬКА,

волонтер.

БЛАГОДІЙНИЙ ТУРНІР У ПРИСЛОПІ
Минулої неділі на стадіоні

бази відпочинку в с. Присліп,
якою  вміло опікується відомий
не лише на Турківщині, а й дале-
ко за її межами, волонтер та
успішний підприємець Володи-
мир Варварич, відбувся цікавий
благодійний футбольний
турнір. Показати свою
вправність та спортивний
хист зголосилися три  коман-
ди –  спортсмени ДЮСШ
«Юність», доросла команда м.
Турка та команда с. Присліп.

За підсумками зіграних по-
єдинків , перше місце присуджено
дорослим спортсменам з Турки,
дві інші команди розділили між со-
бою срібло й бронзу. Спортсмени
були нагороджені медалями та
грамотами, а найголовніше  – вони
зібрали 3000 гривень на допомо-
гу Збройним Силам України.

Організував футбольний турнір добре знаний  на Турківщині   спортсмен, житель с. Присліп Ростис-
лав Бринько.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАЙПРИЄМНІШИЙ І ПРОСТИЙ
СПОСІБ ПОЗБУТИСЯ МИШЕЙ

Боротьбу з мишами й щурами людство веде з незапам’ят-
них часів. За весь цей час було використано безліч методів,
але ссавці пристосовувалися до кожного з них.  На жаль, миші
часто трапляються саме в приватних будинках та дачах.
Вони заважають господарям в будинку, адже роблять безлад
та шум вночі. Для вас ми підготували найприємніший спосіб
позбавлення від мишей, адже такий варіант, як мишоловки
не завжди дієві. Тварина за декілька днів пристосовується до
них. 

Вам знадобиться всього два звичайних препарати з аптеки —
це настоянка перцевої м’яти на спирту і на маслі. Змішайте два
засоби разом та закрийте пляшку. Ще раз ретельно перемішайте.
Найкраще набирається такий препарат звичайним шприцом з гол-
кою.  Розприскайте змішаний розчин в усі щілинки та отвори, де,
на вашу думку, завелися миші. Хорошою властивістю цього засобу
є приємний аромат від перцевої м’яти, адже інші хімічні засоби
володіють різким запахом. Результат ви побачите вже після пер-
шої процедури.

Ось так легко й просто можна позбутися домашніх шкідників.
Найголовніше, що компоненти цього засобу є доступними.

ЧИ Є МОЖЛИВОЮ МОЛИТВА
БЕЗ РОЗСІЯНЬ?

Розсіяння – вічний супутник нашої молитви. Є така розповідь про господаря, який пообіцяв
коня тому, хто помолиться молитву «Отче наш» без жодного розсіяння. Не довго думаючи,
зголосився один з присутніх селян, який давно вже мріяв про те, щоб мати конячку на своєму
господарстві. Почав молитися уголос, і навіть не дійшовши до половини, як раптом каже до
господаря: «А вуздечку теж дасте?»… Цей, можливо, дещо наївний приклад, все ж відображає
правдивий досвід багатьох, якщо не кожного із нас: молитися з повною концентрацією уваги
і без жодних розсіянь вкрай важко, а навіть неможливо.

На нашу розраду, подібний людський досвід не є чужим навіть великим вчителям і подвижникам
молитви. Один з Отців пустині, авва Теодор з Еннатону, зауважив одного разу: «Якщо б Бог поставив
нам у провину наші занедбання і розсіяння в молитві, то ніхто з нас не міг би спастися».

Що прагне нам сказати цим твердженням авва Теодор? Передовсім – щоб ми не намагалися
оцінювати надто прискіпливо якість нашої молитви виключно за наявністю чи відсутністю розсіянь.
Часом молитва, в якій людина почувається задоволеною і духовно піднесеною, може бути менш
корисною для нашого духовного поступу, ніж молитва, в якій ми мусимо змагатися із різного роду
перешкодами, труднощами і сторонніми думками. Річ в тім, що в першому випадку нам може загро-
жувати самозадоволення і гординя, а в
другому – навпаки ми маємо нагоду зрос-
тати у покорі, яка є передумовою отриман-
ня божественної благодаті.

Один сучасний автор так роздумує про
це: «Бог не є метушливим бухгалтером,
який рахує всі наші недоліки; його погляд
сягає далі, точніше – в глибину. І Він вміє
оцінити, у Своєму безмежному милосерді,
і наше бажання, і нашу молитву. І тільки Він
може його очистити і привести в гармонію
зі своїм серцем. І, можливо, розсіяння та-
кож мають певну функцію: щоб зробити нас
більш смиренними та усвідомити нам, що
кожна наша молитва є убогою молитвою
убогої людини. Отож, попри усі намагання
і зусилля, щоб бути якомога більше зосе-
редженими на молитві, мусимо також вчитися приймати зі смиренням браки і убогість нашої молит-
ви, яка проявляється в тому числі і через розсіяння” (Д. Зьоллє).

То ж варто пам’ятати, що в молитві йдеться перш за все про вірність. «Я все-таки молитимусь,
незважаючи на їхні злі вчинки» – каже Псальмоспівець, який перебуває у ворожому середовищі.
Подібно маємо казати і ми: Навіть якщо моя молитва виглядає недосконалою, я все-таки молити-
мусь і не занедбуватиму її ніколи.

А друга постава – це довіра до Бога. Молитися з довірою до Того, Хто любить нас і прагне перебува-
ти з нами, так як батько і мати радіють своїми улюбленими дітьми. Навіть попри нашу слабкість, Він
знає наше серце і силу нашого бажання бути з Ним, єднатися із Ним, щораз то більше уподібнювати-
ся до Нього. То ж приймає нас у нашій вбогості, щоб нас сповнити Своїми щедрими дарами, огорнути
нас своєю ніжною любов’ю, скріпити нас своєю благодаттю.

Колектив Явірського ЗЗСО І-ІІІ ступенів сумує з приводу смерті
колишнього вчителя хімії та біології Марії Михайлівни Леньо, яка
була щирою колегою і наставницею, любимою вчителькою, над-
звичайно порядною людиною; виховала не одне покоління дітей,
навчала доброти, дружби та взаємодопомоги. Висловлюємо щире
співчуття рідним.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ №331873, видане управлінням соціального
захисту населення Турківської РДА 29.03.2019р. на ім’я Михайла Васильовича Ворона, вважати не-
дійсним.


