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 В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
          ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

У вівторок, 3 січня, відзначив черговий день народ-
ження мій добрий приятель, знаний і впізнаваний на
Турківщині благодійник і меценат, доктор юридичних
наук, полковник поліції у відставці, уродженець с.За-
вадівка Любомир Миколайович Лоневський.

Вітаючи шанованого і поважного земляка, хочу корот-
ко відзначити добрі справи, які він
зробив і продовжує робити для рідно-
го села та Турківщини загалом. По-
хвально, що дружина Любомира Ми-
колайовича зареєструвала у нас своє
підприємство, а відтак у місцевий
бюджет надходять податки. В рідно-
му селі він будує відпочинково-оздо-
ровчий  комплекс, який стане справ-
жньою окрасою для Турківщини. Тут
будуть створені робочі місця,
збільшаться надходження до місцевого бюджету. Зав-
дяки Любомиру Миколайовичу, у Завадівці збудовано
один з найкрасивіших храмів нашого краю з чудовим, як
внутрішнім, так і зовнішнім оздобленням. До нього ви-
мощено асфальтовану дорогу. Мало хто знає, але Любо-
мир Миколайович офірує чималі кошти і на інші храми
Турківщини. Та й взагалі завжди відгукується на прохан-
ня влади чи окремих осіб про допомогу. Він справжній
патріот рідного села та рідного краю і робить все мож-
ливе для їх розвитку.

Щиро бажаю імениннику та його родині доброго здо-
ров’я, подальших життєвих успіхів та постійної Господ-
ньої опіки на довгі мирні та щасливі роки. Нехай Все-
вишній віддячить йому сторицею за усі добрі справи, які
він зробив, і ще, безумовно, зробить для рідного краю.

З Новим роком Вас, Любомире Миколайовичу, та прий-
дешніми Різдвяними святами!

З повагою та вдячністю
Турківський міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.

З великою любов’ю і повагою найдорожчих і любля-
чих онуків і племінників – Мішу і Марину Співак з Явори
– з 20-річчям, яке вони святкуватимуть 7 січня, вітають
дідусь Михайло, бабуся Марія та стрик Василь.

Рідні бажають їм доброго здоров’я, щастя і сонечка
у мирному небі.

З ювілеєм ми вас вітаєм
І бажаєм на всі роки
Будьте такими, як ми вас знаєм–
Щирі, добрі й для нас дорогі.
Хай ваш Ангел-Хоронитель
Вас хоронить від біди.
Ви просто вмійте життю радіти
І по ньому з усмішкою йти.
Хай Бог Всевишній і Матір Божа вас охороняють на

всіх дорогах життя.

Â²Í ÑÒÀÂ
ÃÅÐÎªÌ Â 25

Напередодні Різдвяних свят знову чорним вороном
на Турківщину прилетіла звістка про героїчну заги-
бель на війні молодого солдата-захисника – Василя
Братка. 25 січня йому мало б виповнитися 25 років.
Але не судилося. Для нас усіх, його земляків, він на-
завжди залишиться 24-річним, відважним  Героєм, пат-
ріотом, який віддав своє життя за волю, незалежність
України, за наше майбутнє, за те, щоб одвічні мос-
ковські вороги були знищені.

Народився
Василь Бра-
ток у селі Бере-
жок. Тут прохо-
дило його ди-
тинство. До
Збройних Сил
України був
призваний 11
л и с т о п а д а
2022 року. Як
вправного, чу-
дово фізично
розвинутого,
його скерува-
ли в елітний,
парашутно-де-
с а н т н и й
підрозділ. Але,
на жаль, довго
повоювати не
довелося. Загинув Герой  30 грудня поблизу населеного
пункту Терни Краматорського району Донецької області.

За інформацією Турківської міської ради, зустрічатимуть
загиблого патріота у суботу, 7 січня, орієнтовно о 14.00 год.
Хоча про час прибуття траурного кортежу додатково буде
повідомлено у телеграм-каналі міської ради. Похорон
відбудеться у неділю, 8 січня, у селі Ісаї, де зараз прожи-
ває мати Василя Братка.

Турківська міська рада висловлює щирі співчуття родині,
друзям та знайомим загиблого та просить жителів грома-
ди гідно зустріти Героя та провести в останню земну доро-
гу.

Слава Герою! Україна переможе!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ãîëîâè Ïðîâîäó
ÎÓÍ, Ãåðîÿ Óêðà¯íè Ñòåïàíà Áàíäåðè

У неділю,  1 січня, на Турківщині вшанували пам’ять голови Прово-
ду ОУН, Героя України Степана Бандери. З нагоди 114-ї річниці з дня
народження, біля пам’ят-
ника Степану Бандері
відбулось пам’ятне віче
та покладання квітів, за
участі першого заступ-
ника міського голови Оле-
га Гришканича та гро-
мадськості міста.

Цього ж дня в читальному
залі КЗ “Публічної бібліоте-
ки Турківської міської ради”
відбувся історичний дайд-
жест «Людина, що стала
символом Свободи».

Пам’ятаймо слова Степа-
на Бандери: «Коли поміж
хлібом і свободою народ
обирає хліб, він зрештою
втрачає все, в тому числі і
хліб. Якщо народ обирає
свободу, він матиме хліб,
вирощений ним самим і
ніким не відібраний»

Нині Україна переживає
те, проти чого завжди бо-
ровся Степан Бандера.

Степана Бандери вже
немає між нами, але його
дух і його ідеї залишилися
живими.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ï²ÑÍßÌÈ ² ÊÎËßÄÊÀÌÈ
ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÀÐÌ²¯

Гурт «Самбірчани» є популярним і впізнаваним не лише на наших теренах, а й далеко поза Бойківським краєм.
Патріотичні пісні  у їх виконанні надиха-
ють, додають впевненості в те, що Ук-
раїна вистоїть та переможе. А в часі
Різдвяних свят в репертуарі колективу
чільне місце зайняли колядки.

Минулої суботи цей чудовий колектив, де
солістом і музикантом є турківчанин, дирек-
тор КЦ «Україна» Микола Курус, його колега
по музичному ремеслу, клавішник Віктор Що-
мак, уродженець с.Нижня Яблунька, та со-
лістка Віра Щерба (Ляхович), батьки якої теж
з Нижньої Яблуньки, зорганізували у м.Турка
благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Варто
відзначити, що артисти уже не вперше тішить
глядацьку аудиторію нашого міста. Раніше
вони виступали з безкоштовним концертом.

А суботній концерт викликав неабияке зац-
ікавлення. Артистам вдалося зібрати 13220
грн.  Маючи благородну мету, Микола Курус
розповів, що гурт має намір зібрати кошти, щоб придбати для Збройних Сил прилад нічного бачення, квадрокоптер чи
автомобіль. Все залежатиме від того, яку суму скинуть вдячні слухачі. Артисти готові працювати по максимуму.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÉÎÑÈÏ ÔÈØÒÈÊ –
ËÀÓÐÅÀÒ ÏÐÅÌ²¯ ³ì.

ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÀ ÊÓË²ØÀ
Пісняр, журналіст, громадський діяч,

уродженець села Верхнє Висоцьке Йосип
Фиштик не потребує зайвого представ-
лення. Пісні на його слова уже декілька
десятиліть звучать не лише на місцевих,
а й на загальноукраїнських телевізійних
та радіоканалах. За свою плідну творчу
працю метр удостоївся багатьох наго-
род, хоча, найголовні-
ша з них – це вдячна
слухацько-глядацька
аудиторія.

Йосип Іванович плідно
співпрацює з багатьма
відомими композиторами
та виконавцями. Йому
належать аудіоальбоми
«Пісню не забути, що
цвіте від рути», «Юрій
Дрогобич», «Батьківська
стежина», «Три ружі від
Діви Марії», Чужа стежина – нерідна мати», «Ту-
стань», «Європейський дім»,  «Золоті руки».
Він – лауреат багатьох міжнародних премій і
конкурсів, Заслужений діяч мистецтв України.

Для нас, працівників редакції газети «Бойкі-
вщина», успіхи Йосипа Фиштика є надзвичай-
но втішними, адже у свій час, у далеких 60-х
ХХ століття, талановитий пісняр працював у
турківській «районці» і залишив тут вагомий
творчий слід. Отже вітаємо колегу з черговою
нагородою.

Василь ВАСИЛЬКІВ
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Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Ділюся з вами великою радістю, бо

«сьогодні народився вам у місті Дави-
довім Спаситель, Він же Христос Гос-
подь» (Лк. 2, 11). Для нас, що віримо в
Господа Ісуса, святкувати Різдво Хри-
стове – це відкритися радості, яка три-
ває вічно. Божий Син стає одним із
нас – з нами Бог!

У житті ми не раз переживаємо
радісні чи приємні події: народження
дитини, весілля, особливий успіх, ве-
черю з близькими та друзями тощо.
Проте життєвий досвід нам підказує,
що такі моменти бувають дуже крих-
кими: мить – і те, що приносило нам
радість і задоволення, безповоротно
кане в небуття, а ми залишаємося сам
на сам із болем, смутком і розчару-
ванням. Причин для такої раптової
зміни є чимало: секунда неуважності,
аварія, хвороба, людська злоба, або
ж війна, як бачимо на долі нашого
многостраждального народу.

І все ж, ми сьогодні звіщаємо одне
одному радість, якої нас не може поз-
бавити жодне земне випробування і
нещастя, – непереможну радість Хри-
стового Різдва. Це не миттєве пере-
живання чогось, не розваги, які дають
змогу на якийсь час втекти від буден-
ної, чи навіть жорстокої реальності.
Радість Різдва Христового – це зану-
рення в дійсність самого Бога. Син
Божий входить у людське життя,
людську реальність і переймає на
себе крихкість і драму людського бут-
тя, аби вносити в людські горизонти
небесну перспективу: «І вмить приста-
ла до ангела велика сила небесного
війська, що хвалила Бога й промов-
ляла: “Слава на висотах Богу й на
землі мир людям Його вподобання”»
(Лк. 2, 13–14).

Різдво Христове запрошує нас на
зустріч із Богом, який надходить як
Спаситель світу, – на зустріч, що несе
небесну радість. Проте, готуючись до
неї, ми неминуче усвідомлюємо влас-
ну неміч і негідність, які породжують у
нас страх. Сам собою цей страх не є
чимось поганим, якщо випливає з по-
кори створіння перед своїм Творцем,
учня перед своїм Учителем, слуги пе-
ред своїм Господом. На Божественній
Літургії служитель запрошує вірний
народ до Святого Причастя словами:
«Зі страхом Божим і вірою приступіть».
Свідомість наших гріхів і немочей має
вести не до паралічу, а до покаяння і
дії. Саме тому ангел каже пастухам,
переляканим світлим видінням Божої

слави: «Не бійтеся!». Господь долає
нашу гріховність і неміч. І тому людина
не повинна боятися небесної радості.
Ми покликані до радості—справжньої,
щирої, глибокої, вічної. Вона дається
нам як щедрий Божий дар. У цьому
полягає глибоке значення воплочен-
ня Божого Сина—Він стає одним із
нас, щоб прокласти нам дорогу до ра-
дості Отця свого й нашого.

Тому, попри всі свої обмеження, три-
воги і страхи, людина покликана цю
радість прийняти, відкрити для неї
своє серце. Ангел пояснює, як її розп-
ізнати: «І ось вам знак: Ви знайдете
дитя сповите, що лежатиме в яслах»
(Лк. 2, 12). Всемогутній Бог дає себе
пізнати «не в царській палаті, а межи
бидляти, у пустині, у яскині…», як
співаємо в колядці.

Відтак людина покликана різдвя-
ною радістю ділитися: «Пастухи один
до одного заговорили: “Ходім лишень
до Вифлеєму та подивімся на ту подію,
що Господь об’явив нам”. І пішли вони
притьмом, і знайшли Марію, Йосифа
й дитятко, що лежало в яслах. Поба-
чивши Його, вони розповіли, що їм
було сказано про це хлоп’ятко; і всі,
хто чув їх, дивувались тому, що пастухи
їм оповідали» (Лк. 2, 15–18). Дорогі
брати і сестри, хоч би де ми перебува-
ли, щиро ділімося радістю народжен-
ня нашого Спаса, щоб вона справді
стала «радістю всього народу».

Святкуючи Різдво Христове з року в
рік, ми заглиблюємося в таїнство воп-
лочення Сина Божого в людській
історії, що з Хрещенням Русі-України
стало інтегральною частиною історії
нашого народу. Цього року, коли в ук-
раїнському небі ворог намагається
приглушити сяйво різдвяної зорі свої-
ми ракетами і бомбами, нам варто
звертати увагу не на календар, не на
астрономічні явища, а на те, що Хрис-
тос сьогодні прийшов, щоб народити-
ся в тілі замученої, розп’ятої і поране-
ної України. Можливо, це звучить па-
радоксально, але наша перемога в
цій війні настане силою не могутніх
цього світу, а новонародженого Божо-
го Дитяти, про якого провіщав Ісая:
«Бо хлоп’ятко нам народилося, сина
нам дано; влада на плечах у нього; і
дадуть йому ім’я: Чудесний порадник,
сильний Бог, Отець довічний, Князь
миру» (Іс. 9, 5).

Святкувати Різдво означає не боя-
тися небесної радості серед моря сліз
і крові. Дозволити різдвяній радості
вселитися в наші серця – це запорука
нашої стійкості й незламності, нашої

здатності переборювати всі життєві
виклики, як це пояснює св. Павло:
«Умію бути в упокоренні, умію бути і в
достатку: в усьому й в усіх обставинах
я звик і насичуватися, і голодувати,
жити в достатках і терпіти злидні. Я
можу все в тому, хто укріплює мене»
(Флп. 4, 12–13).

Тепер, під час війни, ми маємо свят-
кувати Різдво більше, ніж будь-коли
— урочисто і відкрито, колядуючи з
радістю — як вдома і в парафіяльних
храмах, так і на вулицях наших міст та
сіл.

Прийнявши силу народженого Бо-
жого Сина, ми покликані ділитися нею
з нашими братами і сестрами для
зміцнення їхньої віри, підтвердження
надії і скріплення любові. Спів коля-
ди – це не проведення гучної вечірки.
Колядувати – це ділитися силою і рад-
істю Христового Різдва, у якому Гос-
подь Бог від початку заклав обітницю
пасхального тріумфу. Саме тому з віри
у воплоченого Христа, нашого розп’я-
того і воскреслого Спасителя, багато
поколінь наших предків черпали на-
снагу та силу до боротьби з понево-
лювачами і загарбниками. Пригадай-
мо, як прабатьківською колядою
скріплювалися для боротьби з воро-
гом наші повстанці в криївках та в’язні
сталінських концтаборів, як колядува-
ла наша підпільна Церква, незважа-
ючи на репресії комуністичної влади.
Коляда в ті темні часи ставала гімном
перемоги над ніччю атеїзму та без-
божництва, пророцтвом про немину-
че падіння тюрми народів – Радянсь-
когоСоюзу. Сьогодні нехай колядує ук-
раїнське військо на фронті. Нехай ко-
лядують наші полонені, поранені, й ті
брати і сестри, які перебувають на
тимчасово окупованих територіях. Не-
хай у їхніх устах радість різдвяної ко-
ляди перетвориться на гімн перемо-
ги над російським загарбником.

Дорогі брати і сестри! Із Різдвом
Христовим сердечно вітаю вас усіх: від
Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня
— в Україні і на поселеннях, на всіх
континентах світу. В особливий спосіб
єднаюся з нашими воїнами на фронті.
Обіймаю вас різдвяною радістю і дя-
кую вам за мужність і героїзм. Об-
іймаю тих, кого війна змусила покину-
ти домівку, чи навіть рідну землю. Об-
іймаю наших поранених, як військо-
вих, так і цивільних. Зі сльозами об-
іймаю тих, хто втратив рідних і близь-
ких у році, що минає. Ділюся словами
любові й підтримки з кожним, хто пе-
ребуває в полоні чи на тимчасово оку-
пованих територіях, хто терпить кату-
вання і наругу окупанта й не має змо-
ги приготувати собі різдвяної вечері чи
на Різдво молитися в рідному храмі.
Щиро вітаю зі святом наших волонтерів
і тих, хто служить і працює для
ліквідації наслідків війни та забезпе-
чення життя наших мирних міст і сіл,
зокрема лікарів, рятувальників та
енергетиків.

Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

Ð²ÇÄÂßÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß
ÁËÀÆÅÍÍ²ØÎÃÎ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ

Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість,
що буде радістю всього народу (Лк. 2, 10).
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Як ми знаємо, будь-який
алкогольний розчин (горіл-
ка, вино, шампанське,
пиво, коньяк, самогон і т.д.)
містить в своєму складі ал-
коголь, або іншими слова-
ми – етиловий спирт. Згідно
ДСТУ 4221:2003, етиловий
спирт (С2Н5ОН) - це токсич-
на речовина з наркотичною
дією, за ступенем впливу на
організм людини належить
до четвертого класу небез-
печних речовин і має кан-
церогенні властивості. Вже
з цього визначення можна
зрозуміти, що дана речови-
на є отрутою для людсько-
го організму і небезпечна
для здоров’я та життя.
Мало того, ще й наркотич-
ного характеру дії, тобто та-
кою, що викликає фізичну
залежність. Тому традицію
“випити на свято” маємо
називати традицією “отруї-
тись на свято”! Не дуже при-
вабливо звучить, але прав-
диво. І цього потрібно поз-
буватись, утверджуючи на-
томість тверезі і здорові
традиції, якими українці
здавна славились.

Але чому нам продовжу-
ють нав’язувати саме алко-
гольні розчини на свято
замість компоту, узвару чи
води?

Відповідь дуже проста -
це корисливі інтереси.
Організатори віднімання
тверезості, прагнучи трима-
ти населення в полоні нар-
котичного дурману і отриму-
вати мільярдні прибутки, не

зупиняються ні перед чим.
Переконали суспільство,
що без алкоголю свята не
буде, новий рік
не зустрінеш,
сім’ю не ство-
риш, дитину не
п о х р е с т и ш ,
школу не закі-
нчиш, на робо-
ту не підеш, в
гості теж, еко-
номіка впаде,
і взагалі, хочеш
бути “нор-
мальним” - му-
сиш десяти-
літтями підто-
чувати своє
здоров’я і на-
ражати себе
на небезпеку
на догоду “тра-
диції”.

З г а д у ю ч и
про економіку,
варто розумі-
ти, що гроші,
виручені від
алкоголю, і гроші, виручені,
наприклад, за овочі чи
будь-який інший корисний
товар, - принципово різні
гроші. За «овочевими» гро-
шима стоїть реально виро-
щена картопля чи помідо-
ри. А за алкогольними гро-
шима не стоїть ніякої ново-
створеної корисності. Це
«порожні» гроші, присвоєні
шляхом шахрайського об-
ману населення. А несуть
вони собою гігантські руйну-
вання: хвороби, злочини,
безпліддя, розбиті сім’ї,
ДТП, чиниться справжній

геноцид. Хіба нам мало бід
і руйнувань, які принесла
дика орда зі сходу? Щоріч-
но українці витрачають на
алкоголь і цигарки понад
150 мільярдів гривень. Ці
гроші йдуть на розвиток
індустрії самоотруєння на-
селення. А мали би йти на
оборону держави і її розви-
ток.

Щоб суспільство було ал-
коголізоване і на цьому

можна було заробляти, ма-
ють бути виконані дві го-
ловні умови самоотруєння:
це доступність та інформа-
ційний терор. З доступністю
все зрозуміло. Отрута про-
дається скрізь, разом з
продуктами харчування, і
ніколи не закінчується. До-
ступна навіть для дітей. У
свою чергу інформаційний
терор - це організовані дії
зі створення такого інфор-
маційного середовища, яке
викривляє суспільну
свідомість і формує у людей
визначену модель поведі-

нки. Традиція “випити на
свято” – це якраз один з
інструментів інформаційно-
го терору проти населення,
коли шкідливу звичку зроби-
ли благородною справою.

Прикро, коли викривля-
ють уявлення про свято у
дітей, і робиться це найча-
стіше руками батьків. Адже
коли на свято на столі
стоїть отрута, а ви кажете,
що це напій, який начебто
розслабляє, знімає стрес,
додає святкового настрою,
навіть можна почути, що у
певних дозах є корисним,
головне в “міру”, то тим са-
мим ви вже програмуєте
присутніх, а передовсім
дітей, на самоотруєння у
майбутньому. І навіть якщо
у цей момент дитина ще не
спробувала, то бажання
виконати питущий ритуал
пізніше у неї вже виникло. І
так від свята до свята, від
весілля до хрестин, від дня
народження до іменин, від
зарплати до премії. “П’ють”
за здоров’я – а воно слаб-
шає, п’ють за щастя, а його
все менше, п’ють за любов,
а все більше ненависті і
злості, п’ють за Україну, а
люд вимирає тисячами
поза фронтом. А все тому,
що не п’ють, а труються ал-
коголем. Може вже досить
бути співучасниками цього
злочину?

Коли, як не в такий час
випробувань, ми як народ
маємо припинити політику
алкоголізації, припинити
споювати молодь і дати їй
шанс після Перемоги твори-
ти Українську державу. Але
щоб творити - потрібно по-
вернутись до Тверезості. Не
забуваймо, що ми всі наро-
дилися тверезими і це є
нормальний природний
стан, який дозволяє люби-
ти, творити, зростати духов-
но, морально, фізично та
інтелектуально, дозволяє
бути ЛЮДИНОЮ! І в цьому
стані потрібно перебувати
постійно!

ТВЕРЕЗІСТЬ - ПОТУЖ-
НИЙ РЕСУРС ДЛЯ КОЖНОЇ
ЛЮДИНИ, СІМ’Ї І ЦІЛОЇ ДЕР-
ЖАВИ!

Роман ГАРАСИМ,
активіст “Руху тверезих

галичан”.

ЧОМУ СВЯТА ПОТРІБНО
ПРОВЕСТИ БЕЗ АЛКОГОЛЮ

ТА У ТВЕРЕЗОСТІ?
Розпочну з того, що традиція “випити на свято” не

має нічого спільного зі святом. Позаяк свято несе
велику радість і кличе нас до святості, єдності з
Богом. І розділяти цю радість потрібно добрим сло-
вом, вчинками, колядками, але не отруєною чаркою. А
за святковою трапезою можна випити склянку соку,
компоту, узвару чи простої води. Алкоголь же завж-
ди свідомо насаджувався ворожими суспільству си-
лами, до того ж завжди шляхом обману.
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ІСТОРІЯ ЮЛІАНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ
Юліанський календар був запро-

ваджений у 46 році до н.е. за ініціати-
ви Юлія Цезаря, який був першим кон-
сулом в Римі. Він звернувся до алек-
сандрійського астронома Созігена,
щоби той адаптував римську кален-
дарну систему до єгипетського соняч-
ного календаря. - Римський кален-
дар був дуже невпорядкований, - роз-
повідає викладач ВДПУ Анатолій
Войнаровський. - І, до того ж, Цезар
був верховним понтифіком, який кож-
ного разу змушений був призначати
початок нового року. У римлян новий
рік починався з першого мартіуса
(марта - ред.). Але Цезар дав розпо-
рядження перенести початок нового
року на январь, тому що якраз у цей
час сенат затверджував бюджет і
військові походи. І тому вирішили, що
цей місяць буде набагато доречнішим.
Так запровадили першу календарну
систему. В ній існувало 12 місяців. Три-
валість звичайного року була 365 днів,
а подовженого - 366. - Юлій Цезар за
обрахунками Созігена, очевидно,
знав, що існує певна похибка, - роз-
повів пан Войнаровський. - Астроно-
мічний сонячний рік тривав 365 діб, 5
годин, 48 хвилин і 6 секунд, але
більшість дослідників не зважили на
цю особливість, яка для них була не-
достатньо серйозною, і тому округли-
ли тривалість року до 366 діб високос-
ного року. У 325 році н. е. було прий-
няте рішення всім християнам взяти
за основу Юліанський календар. Ним
користувалися до 16 сторіччя.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ
ГРИГОРІАНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ

 Тільки в середині 16 сторіччя Па-
пою Римським Григорієм XIII було по-
мічено неспівпадіння, а точніше,
відставання Юліанського календаря
від астрономічних явищ на 10 днів.
Кожен з цих додаткових 10 днів набігав
за 128 років за рахунок додавання
хвилин і секунд, які ігнорувалися при
визначенні високосних років. Саме

завдяки Папі, в Католицькій Церкві ви-
рішили ліквідувати цю різницю ось
яким чином: одразу ж після четверто-
го жовтня 1582 року настало 15 жовт-
ня. Отож ці 10 діб, які накопичилися,
були ліквідовані.

ЯК ВИЗНАЧАЛИ ВИСОКОСНИЙ РІК?
Щоб надалі не допускати появи

такої істотної різниці, почали кожний
рік з двома нулями, яким закінчува-
лося сторіччя, дві перші цифри ділити
на чотири. Якщо ділилося без залиш-
ку - рік залишався високосним. Якщо
була остача - такий рік вважали про-
стим. Наприклад, узяти 1700 рік: 17
без остачі не ділиться, тож такий рік
важається простим. За 400 років (з
1600 до 2000) таким чином не врахо-
вувалися три високосних роки (1700,
1800 та 1900). Тож три доби прибира-
лися, й це суттєво зменшило різницю
в часі. Тепер зайва доба за Григорі-
анським календарем набігає лише
раз у 3323 роки, а не у 128 років. А
різниця між Юліанським та Григорі-
анським календарем нині складає13
діб.

Чому католики святкують Різдво 25
грудня, а православні 7 січня?

22 грудня - день зимового сонцес-
тояння і він вважається найкоротшим.
Наступні дати - 23, 24 грудня - дні при-
близно однакової тривалості, а вже 25
грудня до світлого часу доби додаєть-
ся перша хвилина. - Сонце на хвилину

раніше сходить, - каже історик Олексій
Струкевич. - Язичники святкували цю
дату як перемогу добра над злом, теп-
ла над холодом. День починає
збільшуватися, світ відроджується. У
християнській традиції 25 грудня по-
в’язане з Різдвом, народженням Ісуса
Христа. Тримаючись за Юліанський
календар, виходить, що ми (право-
славні ) проґавлюємо цей момент і
святкуємо тільки 7 січня, коли вже два
тижні, як день подовжений. 

У нас церква живе за старим сти-
лем, тому різниця між реальними ас-
трономічними процесами становить
13 днів. Григоріанський календар
ближчий до астрономічних явищ, ніж
Юліанський, і святкування визначених
дат за ним є логічнішим і адекватні-
шим. 

Запровадження Григоріанського
календаря протестанти прийняли у 18
сторіччі: Англія, Норвегія, ряд інших
країн протестантської віри теж перей-
шли на нову систему літочислення. А
от православна церква - ні. - У прин-
ципі, константинопільський патріарх
погодився з раціональністю і доціль-
ністю нової календарної системи, -
говорить Анатолій Войнаровський. -
Але суто через політичні міркування і
ворогування між церквами (католиць-
кою і православною), на неї так і не
перейшли, дотримуючись Юліансько-
го календаря. Коли московському пат-
ріарху запропонували перейти на Гри-
горіанський календар (а таку пропо-
зицію зокрема зробив московський
цар Петро І), той заявив: “Ліпше нехай
уся земля піде в пекло, але одним
календарем з римським папою ми
жити не будемо”.

 В Україні Григоріанський календар
почав діяти в Українській Народній
Республіці з 16 лютого 1918 року:
відтоді цей день стали вважати 1 бе-
резня 1918 року. Українські ж право-
славні і греко-католицька церкви жи-
вуть за Юліанським стилем. 

ВИСОКОСНІ ТА ПРОСТІ РОКИ
 Земля обертається навколо своєї

осі не рівно 365 днів, а 365 днів з чвер-
тю. Чверть, тобто 6 годин, це грубо ка-
жучи. Нагадаємо, що в астрономічно-
му році, який найбільш відповідає руху
сонця, як це видно з Землі, з 1 січня
2000 року - 365 діб 5 годин 48 хвилин
45,19 секунди. Тож кожний четвертий
рік набігає приблизно одна зайва
доба. Тобто перший рік триває 365
днів і шість годин. Другий рік завер-
шується через 365 днів і 12 годин і так
далі. - Рахувати так незручно, тому на-
брані години – четвертинки доби – до-
дають до кожного четвертого року
(лютого), - каже доктор історичних
наук, професор Вінницької академії
неперервної освіти Олексій Струкевич

ÇÀÃÀÄÊÈ ÞË²ÀÍÑÜÊÎÃÎ
² ÃÐÈÃÎÐ²ÀÍÑÜÊÎÃÎ

ÊÀËÅÍÄÀÐ²Â
Практично увесь світ живе за Григоріанським календарем, який визна-

ли більш точним і доцільнішим ніж Юліанський. Але деякі країни і релігійні
течії і досі живуть за останнім. В Україні вже майже століття святку-
ють Різдво сьомого січня за старим зразком, а в Європі, наприклад, 25
грудня. Чому досі існує ця плутанина з календарями та чим вони взагалі
відрізняються, нам допомогли розібратися вінницькі історики.
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Íà Ëüâ³âùèí³ ââåëè ïîãîäèíí³ â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà
У середу, 4 січня, з 14:00 год. у Львові та області запровадили графік погодинних

відключень світла. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим
Козицький.

За інформацією голови ОВА, у середу, 4 січня,  після 14:00 год., “Львівобленерго”, відпо-
відно до розпорядження “Укренерго”, запровадило графік погодинних відключень елек-
троенергії.

Зазначимо, що станом на ранок 4 січня, у Львівській області не застосовували відклю-
чень електроенергії. Як пояснив тоді голова ОВА, диспетчерський центр довів ліміти
споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень.

Додамо, що в Україні знизилось споживання електроенергії, завдяки теплій погоді та
роботі сонячних електропідстанцій.

З 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, а
це призведе до триваліших знеструмлень.

ÌÈÐÓ ÒÀ ÑÏÎÊÎÞ
Ó ÂÀØÈÕ ÎÑÅËßÕ
Біблія Іс 9:6: “Бо Дитя

народилося нам, даний
нам Син, і влада на раме-
нах Його, і кликнуть ім’я
Йому: Дивний Порадник,
Бог сильний, Отець
вічности, Князь миру.”

Християнська Церква
Христа Спасителя щиро
вітає жителів Турківщини
зі світлим святом Різдва
Христового.  Бажаємо вам
в цей непростий, тривож-
ний час - МИРУ, спокою,
Божої опіки та охорони.

Миру та спокою для зра-
нених та змучених сер-
дець. Потіхи для душі від
Духа Святого тим, хто
втратив рідних.  Миру та
любові для кожної сім’ї.
Миру та Божого благосло-
вення для українського на-
роду.

Ісус Христос сказав:
“Зоставляю вам мир, мир
Свій вам даю! Я даю вам
не так, як дає світ. Сер-
це ваше нехай не триво-
житься, ані не лякаєть-
ся!” Євангелія Івана 14:27

УВАГА РОЗШУК!
Турківське відділення поліції №2 Самбірського район-

ного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розшукує
безвісти зниклу Будз Валентину Андріївну, 22.02.1970 р.н.,
жительку с. Н. Яблунька, (Турківського) Самбірського
району Львівської області, яка 18.12.2022 р., близько 14.00
год., вийшла зі свого житлового будинку та пішла в не-
відомому напрямку. Місце її перебування невідоме.

Була взута в гумові чорні чоботи з утеплювачем; на ній були
сині спортивні штани; підкладка темно-зеленого кольору з
сірим волосяним ковніром від зимової комуфляжної куртки;
жіноча, світло-зеленого кольору, в’язана шапка.

Особливі прикмети: лиса голова, зріст 165 см, худорлявої
тілобудови, гуля на правій ключиці від раніше перенесеної
травми, порозривані мочки вух. Розшукувана є інвалідом ІІ групи
з дитинства (психічні захворювання).

Хто побачить розшукувану особу, або кому що-небудь відомо про неї, просимо негай-
но повідомити на лінію 102, або за  телефоном: 0669436210.

Заздалегідь вдячні за допомогу!

ЩОБИ СВЯТА ПРОЙШЛИ БЕЗПЕЧНО
З наближенням Різдвяних свят слід пам’ятати про заходи пожежної безпеки в

побуті. Вимоги пожежної безпеки стосуються новорічних ялинок, прикрас та інших
виробів, які використовуються під час святкування Різдва. Встановлюючи ялин-
ку, неухильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки:

- за відсутності в приміщенні електрично-
го освітлення (під час можливого відклю-
чення тощо) проведення святкувань повин-
но проводитися тільки впродовж світлово-
го дня;

- ялинка повинна бути встановлена на
стійкій основі;

- ялинку забороняється встановлювати
на шляхах евакуації;

- ілюмінація повинна бути виконана з дот-
риманням правил улаштування електроп-
риладів;

- при виявленні несправності в ілюмінації
(нагрів проводів, блимання лампочок,
іскріння тощо) її потрібно терміново вимк-
нути;

- мінімальна відстань від місця, де вста-
новлена ялинка, до опалювальних при-
ладів і легкозаймистих речей, портьєр і т.д.,
повинна становити не менше 1,5 метра;

- не прикрашайте ялинку ватою, папе-
ром, марлею і целулоїдними іграшками, ви-
користовуйте електричні гірлянди промис-
лового виробництва;

- у приміщенні, де встановлена ялинка,
категорично заборонено запалювати бен-
гальські вогні;

- не одягайте дітей в костюми з вати,
марлі, паперу та інших легкозаймистих ма-
теріалів, що не оброблені вогнезахисною
рідиною;

- пам’ятайте, що в приміщенні, де вста-
новлена ялинка, необхідно обладнати про-
типожежний куточок, в якому мають бути
вогнегасники, вода і спеціальні ковдри;

- виходи і проходи в цьому приміщенні
повинні бути вільні;

- у разі виникнення пожежі, телефонуй-
те за номером «101».

Самбірське РУ ГУ ДСНС України у
Львівській області.

Відвідали
Хрещенівку

Нещодавно волонтери
Християнської Церкви
Х р и с т а - С п а с и т е л я
відвідали звільнене село
Хрещенівка, що на Хер-
сонщині. Мешканці села
перебували під окупацією
більше 8 місяців. У Хре-
щенівці, від початку за-
хоплення і до сьогодні,
немає світла, не працю-
ють магазини, бракує
дров через замінування
території та лісосмуг.

Ми доставили мешкан-
цям села гуманітарну допо-
могу (продукти харчування,
засоби гігієни, теплий одяг,
ковдри, ліхтарі та ін.), яка
була зібрана вірянами Цер-
кви з Турки та Львова.

Жителі Хрещенівки щиро
вдячні Богові за охорону, а
Церкві – за турботу.

Володимир,
євангелист.
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ЯК РАНІШЕ – НЕ ВИЙДЕ:
з’явилися нові

правила отримання посвідчення водія
У МВС презентували нові правила отримання посвідчення водія. Зокрема вво-

диться верифікація доступу до класу для складання іспитів – на вході до екзаме-
наційного класу стоятиме камера, яка розпізнаватиме обличчя кандидата та
рандомно визначатиме йому місце для складання іспиту.

Сам же іспит проходитиме при дотриманні низки умов. Зокрема:
- FACE ID-ідентифікації особи протягом усього процесу;
- фіксації обличчя та екрану при негативній відповіді на екзаменаційне питання;
- унеможливленні віддаленого доступу до робочих місць;
- контролю над поведінкою особистості;
- відео-фіксації процесу складання.
«Крім того, планується виведення відеокамер, розміщених на робочих станціях у класі,

на робоче місце екзаменатора. Це дозволить контролювати весь процес онлайн», –
зазначили в центрі.

Зачеплять зміни й практич-
не складання іспитів. Так
відповідні автомобілі будуть
оснащені:

- відеореєстром із чотирма
камерами – спереду, ззаду,
двома проекціями салону;

- внутрішнім монітором для
контролю ракурсу та роботи
відеореєстратора;

- сигналізуючими датчика-
ми;

- дублюючими педалями.
Вибір маршруту для прий-

няття практичного іспиту
здійснюватиметься рандомно. «Ще одним важливим моментом є закупівля для сервіс-
них центрів МВС транспортних засобів із вбудованими технічними засобами різних кате-
горій. Тобто, тепер майбутнім водіям не потрібно шукати для оренди вантажні авто, авто
з причепами, мотоцикли, якщо їх немає у сервісному центрі МВС», – підкреслили в центрі.

МОСКАЛЬ
Ну що, москаль, свого до-

мігся?..
Тебе розплата дожене
Ти думаєш, що ти все мо-

жеш?
Що тобі просто так мине?
За все прийдеться відпо-

вісти –
За всю наругу, смерті й

муки
Ганьба й неслава у віках
Чека дітей твоїх й онуків
А ми - нескорений народ
Все витерпим й пережи-

вем,
Без світла і тепла пробу-

дем.
Не роз’єднаєш нас тепер
Низький уклін солдатам

нашим,
Що рідну землю бережуть
Рано чи пізно – Перемогу
Нам в Україні принесуть.

РАША
Москаль не знає мапи

добре,
Твердить, що нема Украї-

ни.
Вона була на мапі точно
Ще до Петра і Катерини.
Та він взув чобіт і рішив
Піти до Польщі, до Берлі-

ну…
Як Гітлер – самогубством

ти
Скінчиш похід на Україну
Саме таке чекає рашу
Його всі люди проклянуть
Приніс він пекло в Украї-

ну –
Собі проторить в пекло

путь.
А ми молімось, люди

добрі,
Щоб Бог почув наші сло-

ва:
Була і буде Україна,
І слава й Воля в нас жива!

Слава Україні!  Героям
Слава! Смерть ворогам!

Любов ТОМИНЕЦЬ.

“Нова пошта” змінила тарифи

“Ми робимо цей крок, щоб
і надалі гарантувати вчасну
та якісну доставку під час
війни”, - заявили в компанії.

Зокрема, вартість дос-
тавки у відділення та пошто-
мат відтепер буде розрахо-
вуватися однаково. Крім
цього, Нова пошта” скасо-
вує додаткову плату за по-
вернення товару відправ-
нику після перевірки у
відділенні і тепер вона буде
безкоштовною. Раніше це
коштувало 20 грн. При цьо-
му тариф на доставку доку-
ментів у фірмовому картон-

Логістична компанія “Нова пошта” оголосила про
внесення змін до тарифів, які набули чинності з 1 січня
2023 року. Про це повідомила пресслужба компанії.
Зміни до тарифів вносяться, “зважаючи на стрибки
цін на паливо та інші витрати”.

ному конверті у відділення
та поштомат становитиме
55 грн.

Посилка між відділення-
ми та поштоматами по
місту:

- до 2 кг - 50 грн.
- до 10 кг - 80 грн.
- до 30 кг - 120 грн.
Посилка між відділення-

ми та поштоматами по Ук-
раїні:

- до 2 кг - 70 грн.
- до 10 кг — 100 грн.

- до 30 кг — 140 грн.
Доплата за доставку/забір

кур’єром:
- для відправлень до 30

кг - +35 грн. до тарифу;
- за кожні 100 кг для

відправлень понад 30 кг -
+100 грн. до тарифу.

.світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної,

мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Турківської міської ради.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Організація продає з
аукціону нежитлову части-
ну будівлі магазину, пло-
щею 54,2 кв.м, розташова-
ну за адресою: с.Сиглова-
те, вул. Ровенська, 407 Г.

Стартова ціна: 63100 грн.,
без ПДВ.

Реєстраційний внесок:
170 грн.

Гарантійний внесок: 2%
від стартової ціни.

Крок аукціону – 1%.
Аукціон відбудеться 24

січня 2023 року, о 13.00 год.,
за адресою: м.Турка, пл.
Ринок, 24.

Останній термін реєст-
рації учасників – 19 січня
2023 року.

Телефони для довідок:
0964432311, 0500881187.

Педагогічний та учнівський колективи Мельничненської
гімназії висловлюють щире співчуття колишньому директо-
ру навчального закладу Миколі Йосиповичу Яворському з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок,
що знаходиться за адресою: Самбірський (Турківський) район,
с.Нижня Яблунька, вул. Загатці, 114, та державний акт на право
власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 583864, видані на
ім’я Анастасії Яківни Квич, вважати недійсними.

НІЧНА
ПОЖЕЖА У

ІСАЯХ
У перший день нового,

2023 року, на Турківщині
трапилася пожежа. Пізно
ввечері у селі Ісаї зайня-
лася господарська будів-
ля, розміром 12х6 м, кри-
та шифером.

Внаслідок займання, бу-
дівлю знищено. Згоріла та-
кож і тонна сіна.

Турківським рятувальни-
кам, що прибули на виклик,
вдалося врятувати поруч
розташований житловий
будинок.

Наш кор.

«КУБОК ПІДТРИМКИ ЗСУ»
Під такою назвою у  с. Завадівка днями пройшов бла-

годійний  футбольний турнір. У запеклих двобоях пе-
ремогу здобули господарі, друге місце посіли футбо-
лісти з Борині, третіми стали спортсмени з с. Ільник.

Спільними зусиллями було зібрано 4510 грн. для ЗСУ.
Разом – до перемоги. Слава УКРАЇНІ!

Як самостійно
приготувати дріжджі?

Іноді у господинь виникають проблеми, де взяти
дріжджі для випікання хліба. Особливо в тих, чиї по-
мешкання знаходяться далеко від закладів торгівлі.
Власне для них рецепт від Павла Серветника (пере-
можця кулінарного телевізійного шоу «Майстер
шеф»).

Беремо 100г води, 100г борошна, 100г дріжджів. Через
4-5 годин отримуємо 300г дріжджів, які рівноцінні звич-
ним. Їх додають у звичайному дозуванні. Використовуємо
потрібну кількість, решту знову змішуємо з борошном та
водою та отри-
муємо нові
дріжджі. І так до
безкінечності.

ДРІЖДЖІ З
КАРТОПЛІ. Дві
к а р т о п л и н и
натріть на
дрібній тертці.
Додайте 1 чайну
ложку солі, 1
столову ложку
цукру та 1 столо-
ву ложку води.
Розмішайте, залиште на пів дня – і дріжджі готові до зас-
тосування.

ДРІЖДЖІ З РОДЗИНОК. Промийте теплою водою 100-
200 гр родзинок, покладіть у скляну пляшку, наприклад, з-
під молока (бажано, щоб шийка пляшки не була дуже вузь-
кою), залийте теплою водою (так, щоб родзинкам було куди
спливти), додайте трохи цукру (2 столові ложки), зав’яжіть
марлею в 4 шари та поставте в тепле місце. Бродіння поч-
неться на 4-5 день, тоді можна підбивати дріжджі (відок-
ремлювати їх від основної маси) і ставити тісто.

Замість дріжджів, у тісто можна додавати ложку рому чи
коньяку. Це дасть приблизно такий самий ефект, як
дріжджі, але змінить смак тіста.




