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

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Парафіяни церкви Преображення Господнього
с.Риків щиросердечно вітають з днем Ангела настоя-
теля храму о. Василя Цюцика.

Хай в цей день величний здійсняться Ваші мрії. Здо-
ров’я, щастя, поваги Вам. Хай Матінка Божа і
ангел-охоронець завжди стоять на охо-
роні Вашого життя й спокою.

За Ваше ніжне серце, за щиру
турботу,

За вічне бажання добра нам
усім,

За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, наш шановний, низький уклін.
Нехай Божа Мати Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

14 січня, в день святого Василія Великого, відзна-
чатиме свій поважний ювілей – 90-річчя від дня на-
родження – вмілий і шанований педагог, багаторіч-
ний директор Лімнянської школи, патріот, людина ак-
тивної життєвої позиції, добрий наставник і зразко-
вий сім’янин – Василь Іванович Кость.

З цією поважною датою ювіляра сердечно вітають:
відділ освіти, культури і туризму Турківської міської
ради, об’єднана територіальна організація праців-
ників  профспілки освіти і науки України Турківської та
Боринської територіальних громад та дирекція
Лімнянського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Засилаючи сердечні по-
бажання  добра, здоров’я,
щасливих і мирних прий-
дешніх років з нагоди цієї
ювілейної дати, педагогічна
спільнота дарує такі віршо-
вані рядки:

Нехай Вас Бог благо-
словляє,

І від людей Вам буде
шана,

 А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щодня.
Живіть до ста щасли-

вих літ –
На втіху всій своїй родині.
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!

Голова церковного комітету храму Вознесіння Гос-
поднього с.Багнувате сердечно вітає настоятеля –
о.Василя Цюцика з днем Ангела і  бажає йому міцно-
го здоров’я, невичерпної життєвої енергії, миру, благо-
получчя, рясних Божих благословінь.

 Шановний отче, нехай Господь обдаровує Вас і Ва-
ших рідних Своїми безмежними ласками, дає Вам
витримки і терпіння ще довгі роки працювати у Божо-
му виноградинку на благо нашій громаді, а Пречиста
Діва Марія огортає всю Вашу родину
своїм пресвятим омофором.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості  і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай

витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було.

ÌÈÐÎÑËÀÂÀ ÎÂ×²ÍÍ²ÊÎÂÀ
ÏÎÕÎÐÎÍßÒÜ Ó ËÜÂÎÂ²

Знову трагічна звістка прилетіла на Турківщину з
фронтової Донеччини. Там, неподалік міста Бахмут,
героїчно загинув 47-річний наш земляк Мирослав Овчі-
нніков. У Турці він закінчив школу, згодом здобув осві-
ту залізничника у профільному технікумі. Декілька
років працював у нас на залізниці.

А 23 роки тому одружився, а
відтак оселився на постійне місце
проживання у знаменитому селі
Чорнобаївка Херсонської області.
Там у нього з дружиною Світла-
ною, батьки якої є вихідцями із
с.Гусне, народився син Ярослав.
Коли почалася війна, він привіз
сім’ю до Львова і зразу ж добро-
вольцем пішов до війська.

Турківчани добре знають матір
Героя – Любу, яка сьогодні про-
живає у Львові, та пам’ятають,
нині покійного, батька – Яросла-
ва. У нашому краї проживає і чис-
ленна родина загиблого.

Похоронять Мирослава з усіма
військовими почестями у Львові.

Слава Герою! Україна переможе!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ОЛЕНА СТЕПАНІВ У ВИРІ ВЕЛИКОЇ
ВІЙНИ

Українській історії не бракує силь-
них жінок. Часто їх називають феміні-
стками, проте ці жінки навряд чи себе
ними вважали. Втім, наважимось при-
пустити, що для них рівність між чоло-
віком і жінкою мала стати настільки
природною і очевидною, що жодній із
сторін не прийшлося б щось доводи-
ти.

Мабуть, такою жінкою була Олена
Степанів (Степанівна). Своїм життям
і діяльністю вона показала, що ні
стать, ні вік, ні інші люди не можуть
стати на заваді того, чого людина праг-
не.

Її захоплювали книжки, вона дуже
багато читала. Та при цьому любила
танці й музику. Її фотографували для
підручника з гімнастики Івана Бо-
берського — вона була моделлю, що
демонструвала правильне виконання
різних вправ. Олена була красуня,
мала надзвичайний шарм, була дуже
гарно складена, дуже пропорційно —
абсолютно янгольське личко, але
дуже міцний і ґоноровий характер.

За свою миловидну зовнішність та

сильний характер Олена Степанів от-
римала репутацію ґонорової красуні.
До неї дуже багато чоловіків залиця-
лося! Однак Олена Степанів не бачи-
ла нікого, окрім Романа Дашкевича,
свого майбутнього чоловіка.

Напередодні Великої війни січові
товариства об’єдналися в одну орган-
ізацію, створивши спільний комітет. До
його складу заочно зарахували й Оле-
ну, яка якраз перебувала вдома у Виш-
нівчику. Важко дався дівчині від’їзд до
Львова, адже батьки благали її зали-
шитися. Перед нею, на фронт пішов і
її брат Ананій Степанів. Проте вона
була „як камінь на заказ батька, на
просьби і сльози матері, бо йшла
сповнити свій обов’язок“.

Після виснажливих тренувань у
різних військових організаціях, Олена
прийняла рішення: їхати на фронт.
Проте для того, аби туди потрапити,
необхідно було мати спеціальну ви-
казку із фотографією.

Приховавши волосся під шапкою та
переодягнувшись у військову форму,
вона вирушила до фотографа. Олена
була русява, з синіми очима. Фотограф

зрозумів, що щось не так, що дуже вже
цей стрілець виглядає юно та по-ди-
тячому. І впізнав у ній жінку. Коли вона
прийшла забирати фотографії, то він
викликав поліцію, яка зі зброєю суп-
роводжувала її в дільницю. Жандар-
ми, що супроводжували Олену, спер-
шу вирішили, що вона — шпигунка. Зго-
дом Олена написала листа до бойо-
вої управи, у якому висловила бажан-
ня їхати на фронт. Проте їй відмови-
ли, сказавши що “жінкам на фронті —
не місце!” Вона продовжувала писати
листи, в яких запевняла, що проходи-
ла підготовку нарівні з чоловіками та
звинувачувала керівництво управи в
дискримінації. Так, Олена все ж по-
трапила до війська.

Під час Першої світової війни, Оле-
на Степанів (Степанівна) була учас-
ницею жорстоких боїв, які гриміли в
Карпатах. Нарівні з чоловіками, тут ра-
зом з нею воювали галичанки Софія
Галечко, Гандзя Дмитерко, Павлина
Михайлишин. Вони стійко витримува-
ли щоденні військові випробування.
Якось випало їм здолати марш-кидок
довжиною 56 кілометрів.

ОЛЕНА СТЕПАНІВ ЯК КУЛЬТОВА
ОСОБА

Олена Степанів (Степанівна) — це
жінка, яка увійшла в історію, у фольк-
лор і в серце кожного Українця. Вона
показала, що місце жінки там, де вона
сама хоче бути. Постать Олени Сте-
панів (Степанівни) стала культовою не
лише для України. Адже її першою з
жінок зарахували на військову службу
у званні офіцера. Листівки та марки із
її зображенням продавались по всій
Європі.

Про хорунжу Олену Степанів чітко й
лаконічно сказав сотник Будзиновсь-
кий:

„Годі було знайти яку-небудь різни-
цю між її поведінкою та поведенням
совісного офіцера, що сповняв свою
службу“.

ÎËÅÍÀ ÑÒÅÏÀÍ²Â — ÏÅÐØÀ Â
ÑÂ²Ò² Æ²ÍÊÀ-ÎÔ²ÖÅÐ

Олена Іванівна Степанів (псевдо — Олена Степанівна) — народилася у
селі Вишнівчик Перемишлянського повіту Галичини у грудні 1892 р. в
родині священика УГКЦ о. Івана Степаніва та його дружини Марії-Мино-
дори.

З 1910 року навчалася у семінарії Українського педагогічного товари-
ства (м. Львів). Була пластункою скаутської організації «Пласт». 1912
року вступила до Львівського університету на філософський факуль-
тет, студіювала історію та ґеоґрафію. У студентські роки брала ак-
тивну участь у діяльності товариства «Сокіл» (очолила його першу
жіночу чоту у Львові). Закликала жінок брати активну участь у гро-
мадському, політичному та військовому житті.

1914 року увійшла до складу Комітету об’єднаних стрілецьких това-
риств (м. Львів), виїхала на фронт як командир жіночої чоти Леґіону Ук-
раїнських Січових Стрільців. Учасниця Карпатської воєнної кампанії. Бра-
ла участь у битві під Комарниками. Відзначилася відвагою у боях за гору
Маківку (квітень—травень 1915), згодом стала хорунжою.

29 травня 1915 року під час бою під Лисовичами на Болехівщині потра-
пила до російсько-імперського полону, де перебувала до 1917 року в кон-
цтаборі в Ташкенті. У квітні 1917 року повернулася до Галичини.

Олена Степанів була одним із організаторів Листопадового Чину 1918
року, брала активну участь в польсько-українській війні (1918—1919) (че-
тарка Української Галицької Армії). Референт преси в Державному Сек-
ретаріаті закордонних справ ЗУНР, пресовий референт Міністерства
закордонних справ УНР у Кам’янці-Подільському.

1920 року Олена Степанів вийшла заміж за військового армії УНР Рома-
на Дашкевича. Згодом, навчаючись у Віденському університеті, захис-
тила докторську дисертацію.

З 1922 року Олена Степанів викладала історію та географію у
Львівській гімназії сестер-василіянок та Львівському таємному украї-
нському університеті.

З 1945 до арешту совєтсько-російськими окупантами 1949 року —
доцент Львівського університету. 20 грудня 1949 була арештована со-
вєтсько-російськими окупантами і відправлена до мордовських таборів.
У 1956 році, звільнена за станом здоров’я, повернулася до Львова, де про-
жила до кінця життя.

Померла 11 липня 1963 року, похована на Личаківському цвинтарі у
Львові.
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Такі позитивні міркування мимоволі
навіюються після спілкування з ветера-
ном педагогічної ниви, знаним активістом,
дослідником історії, патріотом, частим до-
писувачем нашої газети, жителем села
Лімна, а сьогодні ще й 90-річним ювіля-
ром, Василем Костем.

Очевидно сама доля вибрала для ньо-
го благородну й потрібну професію вчи-
теля. Хоча без здібностей, наполегливості,
старання та завзяття у навчанні цього
могло б і не відбутися.  Сьогодні Василь
Іванович каже, що у виборі професії вели-
ку роль було відведено і волі Божій, зок-
рема в тому, що він, хлопець з віддалено-
го села Бережок, випускник Вовченської
загальноосвітньої школи, в 1953 році став
студентом історичного факультету Дро-
гобицького педагогічного інституту. Там
провчився два роки, а затим перевівся
на заочне відділення до Львівського дер-
жавного університету ім. І.Франка. Зразу
ж влаштувався працювати учителем
історії та географії до Лімнянської школи.

Тоді перед педагогічним колективом,
стояло надзвичайно важливе завдання –
стовідсотково охопити навчанням дітей
шкільного віку. Та й в селі було багато не-
грамотних людей, адже у воєнні роки шко-
ла майже не працювала. Василь Іванович
розповідає, що в той час вчитель збирав
таких людей з 10-12-и хат і, здебільшого,
вечорами, вчив їх, часто починаючи з ма-
теріалів за перший клас.  І  багато моло-
дих людей навчилися читати, писати, ос-
воїли таблицю множення.

Пригадуючи пережите, заслужений пе-
дагог розповів і про ще одну важливу про-
блему – нестачу педагогічних кадрів. Було
таке, що вчителями молодших класів пра-
цювали молоді люди з середньою освітою,
а в старших класах один педагог викла-
дав по декілька різнопрофільних пред-
метів.  А тому, коли здібного педагога-істо-
рика Василя Костя в 1960-му році при-
значили директором Лімнянської школи,
він з великим ентузіазмом взявся вирі-
шувати освітянські проблеми. Скористав-
шись тим, що за Турківським районом був
закріплений Львівський державний уні-
верситет ім. І.Франка, який мав допома-
гати вирішувати кадрові питання школам,
Василь Іванович налагодив з вузівським
керівництвом тісну співпрацю. Лімнянсь-
кою школою опікувався факультет інозем-
них мов та географічний факультет.

Неодноразово він побував  у шефів,
відповідно й декани відвідували школу. І

так, крок за кроком, хоч і не без труднощів,
вирішувався кадровий голод у
Лімнянській школі. Спершу сюди приїзди-
ли студенти на практику. Багатьом дава-
ли зарплатню. І майбутні педагоги докла-
дали максимум зусиль, щоб виправдати
довіру. Особливо студенти-практиканти
проявили себе, навчаючи місцевих жи-
телів у вечірній школі, яка, на той час, була
досить популярною і давала добрі знан-
ня.

– У 60-х роках у селах та в країні різко
збільшилась кількість учнів. Це був такий
собі демографічний прорив, а відтак по-
стало питання про відкриття середньої
школи у селі Лімна. Це відбулося у 1967
році, – розповідає Василь Іванович.

У ці роки у школі уже швидше вирішува-
лися кадрові питання. Хоч, по правді ка-
жучи, репутація Турківського району в
межах області була не на найвищому рівні.
Бувало, що викладачі у вузах жартували
зі студентами, мовляв, хто не буде доб-
ре вчитися, поїде на Турківщину, туди, «де
Макар телят не заганяв». Хтось лякав їх
– поїдете на Турківщину, там вчителі
сплять на соломі. В цьому контексті Ва-
силь Іванович пригадав курйозну історію.
Якось йому зателефонували з райвно й
повідомили: до вас їде вчитель фізики, зу-
стрічайте. – Я завчасно іду на зупинку.
Під’їжджає автобус, дивлюся – виходить
молодий мужчина, кладе валізу і знову

повертається до автобуса, і за хвилю
виносить  великий клунок. Підходжу, при-
вітався і питаю: що це у Вас? Виявляєть-
ся, молодий педагог приїхав зі своїм мат-
рацом, наслухавшись про те, на чому
сплять на Турківщині вчителі, – з по-
смішкою розповідає Василь Кость.

Мій співрозмовник пригадує, що в 1976-
1977-х роках, тільки в 4-х випускних кла-
сах середньої школи навчалося 118 учнів,
а всього в школі – 575. Вони не завжди
мали можливість щодня добиратися до
домівок, а тому постало питання будів-
ництва пришкільного інтернату, а заодно і
помешкань для вчителів. Проект вдало-
ся реалізувати практично протягом року.
Житло отримали чотири сім’ї, а 75 учнів –
чудові умови для проживання в інтернаті,
та ще й з триразовим харчуванням.

Важливо відзначити, що Василь Івано-
вич один з перших на Турківщині – був
атестований  як вчитель-методист. Дек-
ілька років поспіль, разом з викладачами
Дрогобицького педагогічного інституту,
приймав вступні іспити в абітурієнтів на
історичному факультеті.

Успішно продиректорувавши 20 років,
у 1980 році йому довелося попрощатися з
посадою. У газеті львівського обкому
партії «Вільна Україна» було опублікова-
но статтю Василя Мартинова «Аморти-
затори для Соболя» (це про зловживання
керівника місцевого колгоспу). А Соболь,
як відомо, був добрим приятелем першо-
го секретаря райкому партії Івана Губаря.
Підозра у зливі компромату кореспонден-
тові впала на Василя Івановича, тодішнь-
ого директора Хащівської школи Миколу
Мушака, секретаря Лімнянської сільради
Миколу Гнилянського та секретаря парт-
кому колгоспу Василя Мися. Після гучних
розбірок в райкомі партії, Василю Івано-
вичу, та його колезі з Хащова, запропону-
вали добровільно написати заяви на
звільнення. Позбувся посади й Микола
Гнилянський, а Василь Мись, як жартува-
ли друзі, відбув на «заслання» у село
Верхнє Висоцьке. Так досвідчений і вмілий
директор «за розголошення секретної
інформації про безчинства місцевого
князька» потрапив у немилість. Хоча Ва-
силь Іванович стверджує, що до публі-
кації не мав жодного відношення.

Передавши директорські повноважен-
ня, Василь Іванович залишився працюва-
ти у школі. Згодом вчителював і в
Хащівській восьмирічці. А коли в Україні
запахло демократією, став активним
учасником процесу національного відрод-
ження,  долучався до проведення майже
всіх Всесвітніх бойківських фестин та кон-
гресів, що проходили на Турківщині, часто
виступав з доповідями. За це неоднора-
зово був відзначений грамотами та по-
дяками.

Швидко і непомітно промайнули літа. У
щоденній праці та вирі подій здобув шану
та визнання не лише у педагогічній
спільноті, а й  серед широкого загалу лю-
дей. А Господь дорахував йому поваж-
ний вік – славних 90! Отож, як кажуть, з
роси і води Вам, шановний Ювеляре!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

À Ë²ÒÀ ÒÀÊ ØÂÈÄÊÎ
ÏÐÎÌÀÉÍÓËÈ…

Славних 90 завітали до жителя Лімни Василя Костя
Часто прості, іноді буденні, водночас і важливі життєві ситуації, які

доводиться вирішувати, стають визначальним фактором оцінки людини
взагалі та її трудової біографії зокрема.Коли скарбничка позитиву і добра
за прожиті роки наповнюється, як кажуть в народі, по вінця, це є свідченням
того, що життєву стежину пройдено гідно та достойно.
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Скажу відверто: на ці пи-
тання у мене немає
відповіді. Це – рівняння
навіть не з двома, а з
кількома невідомими. А го-
ловне тут те, що ми не знає-
мо (цього ніхто не знає!),
якими будуть події на
фронті. Проте спробуємо
винести фактор війни за
дужки і відповісти на деякі
питання, котрі були б акту-
альними у мирний час.

ЩО ПО ДАТІ?
У 2019-му році парла-

ментські вибори були зап-
лановані на 27 жовтня, але
Президент Володимир Зе-
ленський під час своєї іна-
вгурації 20 травня оголосив
про намір розпустити пар-
ламент, і вже наступного
дня підписав указ про дост-
рокове припинення повно-
важень Верховної Ради VIII
скликання. Відтак позачер-
гові вибори Верховної Ради
були призначені на 21-е
липня. Своїм указом Зе-
ленський створив певну ко-
лізію. Як тепер вираховува-
ти дату наступних виборів?
Парламент ми обираємо
на п’ять років. Тобто
2019+5=2024. Чому ж тоді
на початку моєї статті було
сказано, що саме поточний
рік є роком парламентсь-
ких виборів?

Річ у тім, що в Конституції
України передбачено
відразу кілька часових ра-
мок, які визначають термін
повноважень парламенту.
Згідно зі статтею 77-ою, чер-
гові вибори народних депу-
татів проходять в останню
неділю жовтня п’ятого року
повноважень Верховної
Ради. А остання неділя
жовтня п’ятого року повно-
важень Верховної Ради

Ð²Ê 2023-É ÌÀÂ ÁÈ ÑÒÀÒÈ ÐÎÊÎÌ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊÈÕ ÂÈÁÎÐ²Â...

Рік 2023-й мав би стати роком парламентських виборів. Хоча і тут можливі
нюанси, але про них – згодом. Усі карти сплутала агресія Росії та її повномасш-
табне вторгнення. Доки триває війна і діє воєнний стан, проведення виборів є
неможливим. Але якщо Україна переможе іще до осені, якщо бойові дії будуть при-
пинені, а воєнний стан скасовано? Чи можливе за таких умов проведення парла-
ментських виборів?

припадає якраз на 2023 рік.
Це якщо вести відлік від
липня 2019-го. І якщо не
зважати на те, що перший
рік повноважень парла-
менту ІХ скликання тривав
рекордно мало – від кінця
літа і до жовтня 2019-го.  А
фактично – й не тривав
зовсім, бо у серпні ЦВК ого-
лосила результати виборів,
а у вересні новообрані де-
путати склали присягу. Один
рік роботи у теперішнього
скликання майже повністю
випав – це якщо йти за 77-
ою статтею Основного зако-
ну. В той же час є стаття 76,
в якій зазначено, що термін
повноважень парламенту –
п’ять років.

Але ця норма вважаєть-
ся загальною, тоді як нор-
ма про те, що чергові вибо-
ри проводяться в останню
неділю жовтня п’ятого року
повноважень – спеціаль-
ною. В українському зако-
нодавстві спеціальна нор-
ма має перевагу над за-
гальною нормою, тож вибо-
ри мають відбутися все таки
у 2023-му році, а не в 2024-
му. Зрештою, Конституція
написана таким чином, щоб
термін повноважень пар-
ламенту не переважав п’я-
ти років. А якщо вибори
були б проведені восени
2024-го (це без урахування
чинника війни!), то парла-
мент трохи «пересидів» би
дозволену законом каден-
цію.

А ЩО ПО ПРЕЗИДЕНТСЬ-
КИХ ВИБОРАХ?

Тут усе простіше. Прези-
дент Зеленський (а глава
держави у нас також оби-
рається на п’ять років) от-
римав булаву навесні 2019-
го. Тож перший тур наступ-

них президентських ви-
борів має відбутись 31-го
березня, а другий (у випад-
ку призначення) – 21-го
квітня 2024 року. Тобто вже
ПІСЛЯ парламентських ви-
борів, якби вони були про-
ведені в умовах мирного
часу.

Нагадаю, що іще до по-
вномасштабного вторгнен-
ня експерти неодноразово
наголошували на тому, що
для правлячої команди тех-
нологічно вигідніше прове-
сти спочатку чергові прези-
дентські вибори, а потім
чергові парламентські.
Тому що у президента рей-
тинг вищий, ніж у його партії.
Це було актуально до 24-го
лютого 2022-го року, і це є
актуальним зараз. Особис-
тий рейтинг Президента
Зеленського є дуже висо-
ким, що не скажеш про «слуг
народу».  Тож у випадку ско-
рого завершення війни, чи
можна очікувати на пере-
несення дати парламен-
тських виборів? Можна.
Найпростіший шлях для
того, щоб спочатку провес-
ти президентські вибори, а
вже потім – парламентські,
полягає в тому, аби просто
не скасовувати поки що воє-
нний стан. 

Є й інший шлях, альтер-
нативний. Це – звернення
до КСУ з вимогою роз’яс-
нити протиріччя двох норм
Основного закону, а саме
статей 76 та 77 Конституції
України. Теоретично КСУ
може вказати датою ви-
борів жовтень 2024-го, але
лише теоретично. Бо довко-
ла Конституційного Суду за-
раз склалася непроста си-
туація. Щойно підписаний
Президентом закон про
КСУ спонукав Венеціансь-

ку комісію змінити її попе-
редні висновки щодо цього
документу та рекомендува-
ти внесення правок у його
текст. Опозиційна до Зе-
ленського «Європейська
солідарність» вже зараз за-
реєструвала законопроект,
яким вносять відповідні
зміни, але як складеться
доля цього документу – на-
разі невідомо. Втім, повто-
рюся: главі держави не обо-
в’язково турбувати КСУ –
достатньо просто пролон-
гувати дію воєнного стану.

ЩО ІЗ ВИБОРЧОЮ СИС-
ТЕМОЮ?

Хай там як, а наступні
парламентські вибори (не-
залежно від того, коли вони
відбудуться) стануть неаби-
яким викликом для нашої
держави. По суті, найбіль-
шим викликом за всю істо-
рію її незалежності.

По-перше, через те, що ці
вибори пройдуть у по-
воєнній Україні, частина
населення якої покинула її
територію, ставши вимуше-
ними емігрантами. Склас-
ти та уточнити списки ви-
борців буде непросто. Не-
просто буде і організувати
роботу комісій на деокупо-
ваних територіях, а також
на територіях зі значними
масивами зруйнованих бу-
дівель та численними жер-
твами.

По-друге, самі вибори
мають пройти за новою си-
стемою – за пропорційною
системою відкритих списків.
Що це означає? Що балоту-
ватися зможуть лише кан-
дидати від партій, котрі
сформують єдині списки
таких кандидатів у загаль-
нонаціональному виборчо-
му окрузі. Перші дев’ять
кандидатів партійного спис-
ку партії, яка подолала 5-
відсотковий бар’єр, гаран-
товано потрапляють до
парламенту. Решта претен-
дентів змагатимуться за де-
путатський мандат в межах
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27-ми регіональних списків
на округах. Виборець, прий-
шовши на дільницю, напи-
ше в бюлетені першу цифру
із номером партії, яка бере
участь у виборах і яка йому
імпонує, а другу цифру – із
номером кандидата від тієї
партії, який / яка йому най-
більше подобається. Кан-
дидат із більшим рейтин-
гом проходить до Ради – за
умови, звісно, що туди ж по-
трапляє і його партія.

Але тут є одне суттєве
«але». Нове виборче зако-
нодавство почне діяти
тільки з 1 грудня 2023-го
року. Тобто якщо наступні
вибори Ради відбудуться до
цієї дати, то вони пройдуть
за старим законом. А якщо
після – то за новим. Тут ми
знову повертаємося до пи-
тання дати, котре, як бачи-
мо, є мало чи не ключовим.

ЩО ІЗ КАНДИДАТАМИ В
ДЕПУТАТИ?

Гадаю, що не розкрию
великий секрет, якщо ска-
жу, що депутати – попри всі
невизначеності – вже зараз
готуються до виборів. Ко-
жен на свій лад. Готуються
і рядові члени парламенту,
і лідери фракцій. Для ста-
рожилів Ради (а до них
можна вже віднести і «Слу-
га народу») вигідніше, аби
вибори відбулися до того
моменту, коли на політичну
арену вийдуть представни-
ки нової політичної фор-
мації.  Кого я маю на увазі
під «новою формацією»?
Передусім, звісно, умовну
«партію військових». Армія
має найвищий рейтинг дов-
іри, і у суспільстві є запит на
участь військових у владі.
Конституція та закони не
забороняють військовос-
лужбовцям балотуватися у
народні депутати та на по-
саду президента. І для цьо-
го їм навіть не потрібно йти
у відставку. Тож можна не
сумніватися, що військові
відіграють на наступних ви-
борах дуже важливу роль.
Однак вони навряд чи вис-
тупатимуть як єдина пол-
ітична сила. Швидше очі-
кується, що вони поділять-
ся на кілька команд.  І ос-
новна інтрига виборів поля-
гатиме в тому, чи захоче

зіграти у власну політичну
гру Головнокомандувач
ЗСУ Валерій Залужний. І
якщо так, то кого він вибе-
ре собі у союзники. Це
може бути вже існуюча
партія, а може й новий пол-
ітичний проект.

Чинне законодавство за-
бороняє військовослуж-
бовцям членство в партіях.
Але водночас їх може вису-
нути в кандидати будь-яка
партія. І якщо буде спроба
створити потужну партію
військових, то функцію
організаторів у ній, ймовір-
но, візьмуть на себе вете-
рани війни. Подейкують, що
над подібним проектом
вже зараз працює ко-
лишній перший заступник
командувача Сил спец-
іальних операцій ЗСУ, екс-
заступник секретаря РНБО
генерал-майор Сергій Кри-
вонос. Інший зріз оновлено-
го політичного істеблішмен-
ту майже напевно пред-
ставлятимуть волонтери.
Як засвідчують ЗМІ, станом
на початок листопада, го-
ловним конкурентом партії
«Слуга народу» на Банковій
вбачають політсилу відомо-
го шоумена та волонтера
Сергія Притули. Феномен
його у тому, що партія При-
тули поки навіть не створе-
на, але її рейтинг вже зараз
коливається в межах 12-
14% серед тих, хто визна-
чився з вибором.

Кажуть, що офіс прези-
дента розраховує на Приту-
лу не лише на парламентсь-
ких, а й на президентських
виборах – аби той відіграв
роль головного конкурента
Володимира Зеленського
та успішно програв йому.
Але до президентських ви-
борів ще далеко. З парла-
ментськими ж, як бачимо,
питання зависло. Для того,
щоб вони відбулися вчасно,
тобто в жовтні поточного
року, виборчий процес має
розпочатися наприкінці
серпня. Таким чином, вже
влітку ми знатимемо
чіткіше, що в Україні із пар-
ламентськими виборами та
якими є перспективи їхньо-
го проведення або відтер-
мінування.

Антоніна СЛАВИЦЬКА,
юрист, адвокат

У платіжках за
розподіл газу може

змінитися сума
Жителі Турківщини вже можуть ознайомитися із

першими платіжками за доставку (розподіл) газу у
2023-му році. Проте у порівнянні з минулим місяцем,
сума у квитанції може змінитися в ту чи іншу сторо-
ну. Про це повідомляє АТ «Львівгаз». Зазначається,
що це не пов’язано зі зміною тарифу на розподіл, адже
він залишається незмінним. Натомість сума може
змінитися через методику нарахування.

«З 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу
розраховано, опираючись на дані споживання за попе-
редній газовий рік, тобто період з 1-го жовтня 2021-го по
30-е вересня 2022-го року», – пояснює комерційний ди-
ректор  АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк.

Для того, аби дізнатися суму щомісячного платежу за
розподіл газу в цьому році, кількість спожитих кубів газу з
1-го жовтня 2021-го року до 30-е вересня 2022-го року
потрібно помножити на тариф для розподілу газу АТ
«Львівгаз» та розділити на кількість місяців у році.

Відтак ті споживачі, які за період з 1-го жовтня 2021 року
по 30-е вересня 2022 року зменшили своє споживання
газу у порівнянні з попереднім газовим роком, тепер пла-
титимуть за розподіл менше. Хто ж, навпаки, спалив
більше, побачить у платіжках і більші числа.

ßê íå ñòàòè æåðòâîþ ïîæåæ³ òà
çáåðåãòè òåõí³êó â ðîáî÷îìó ñòàí³
Під час постійних відключень електроенергії в по-

мешканнях, люди не знають, як їм зберегти  в робочо-
му стані техніку та не стати жертвою надзвичайної
ситуації – пожежі в будинку. Щоб уникнути стрибків
напруги в електромережі та знизити ризик пожежі,
варто виймати вилки електроприладів з розеток під
час вимкнення електрики.

«Надмірна кількість під’єднаних до мережі приладів
може спричинити стрибок напруги під час відновлення
електроенергії», — йдеться у повідомленні.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ ТА УНИКНУТИ ПО-
ЖЕЖІ?

Рятувальники радять дотримуватися наступних реко-
мендацій:

- відключити від мережі всі енерговитратні прилади: бой-
лер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чай-
ник, електроплиту;

- відключити світло у приватному будинку/квартирі через
щиток, якщо йдете з дому;

- перевірити, чи вимкнені вимикачі світла в кімнатах;
- не втручатися в електрощитові будинків, намагаючись

самостійно відновити електропостачання;
- вмикати електроприлади лише за пів години після по-

дачі струму. Підключати енергоємні прилади поетапно.
- для власників бізнесу — не використовувати вуличне

підсвічування фасадів і вітрин.
Світлана БАГАН,

головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборон-
ної, мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взає-
модії з правоохоронними органами Турківської міської
ради.
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Так за підсумками першо-
го туру другого етапу Всеук-
раїнських учнівських олімп-
іад з базових дисциплін
перші місця здобули учні
Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст.
№1 (13 учасників вибороли
15 перших місць, 13 – дру-
гих і 3 – третіх, із загальною
кількістю балів 76). Також
перше місце здобув Туркі-
вський ЗЗСО І-ІІІ ст. (13 учас-
ників: 14 перших місць, 13
– других і 7 – третіх, із за-
гальною кількістю балів
75). Третє місце – за Вов-
ченським ЗЗСО І-ІІІ ст. (12
учасників здобули 5 перших
місць, 9 – других і 9 – третіх.
Загальна сума балів – 42).

Серед навчальних зак-
ладів І-ІІ ступенів перше
місце – за Розлуцькою
гімназією (8 учасників вибо-
роли 6 перших місць, 1 –
друге і 1 – третє. Загальна
кількість балів - 21). Друге
місце – Турківська гімназія
№2 (7 учасників: 1 перше
місце, 1 – друге і 5 – третіх.
Загальна кількість балів –
10). Також друге – Шум’яць-
ка гімназія (7 учасників: 3
другі місця та 5 – третіх. За-
гальна кількість балів - 11).

Загалом з 19 навчальних
закладів Турківської грома-
ди лише 2 (Радицький
ЗЗСО І-ІІ ст. та Хащівський
ЗЗСО І-ІІ ст.) не взяли участь
в олімпіадах.

А нещодавно відбувся
другий тур другого етапу ол-
імпіад, де кращі представ-
ники громад змагалися на
районному рівні. У нашій
громаді найкращий резуль-
тат показали Турківський
ЗЗСО І-ІІІ ст. (10 учасників
здобули 2 перших місця, 5
– других і 3 – третіх, із за-
гальною сумою балів – 19),
друге місце – у Турківського

ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (7 учасників:
2 перших місця, 2- других, 3
– третіх. Загальна кількість
балів – 13). Замикає трійку
кращих Вовченський ЗЗСО
І-ІІІ ст. (3 учасники виборо-
ли 1 друге місце і 2-третіх.
Загальна сума балів – 4).
Тут також варто відзначити,
що перемогу в другому турі
другого етапу здобула пред-
ставниця Лімнянського
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Романа Мо-
тичака.

Серед навчальних зак-
ладів І-ІІ ст. третє місце при-
суджено Розлуцькій гімназії
(2 учасники, 1 перше місце,
1 – друге).

Таким чином треті місця
в особистому заліку здобу-
ли учні Турківського ЗЗСО І-
ІІІ ст. №1 Олександра Сла-
вич (англійська мова, 8
клас), Ангеліна Титар (хімія,
10 клас), Андрій Кузьо
(інформаційні технології, 10
клас); учні Турківського
ЗЗСО І-ІІІ ст. Евеліна Гут (ук-
раїнська мова та літерату-
ра, 10 клас), Аліна Павлик
(християнська етика, 8
клас), Роман Розлуцький
(географія, 8 клас). Учні
Вовченсього ЗЗСО І-ІІІ ст.:
Вікторія Баран (правознав-
ство, 10 клас), Орест Пет-
ренко (географія, 11 клас).
Учень Розлуцької гімназії
Михайло Роман (хімія, 8
клас); учениця Турківської
гімназії №2 Вікторія Копит-
чак (правознавство, 9 клас)
та учениця Лосинецької
гімназії Єлизавета Хомин
(трудове навчання, 9 клас).

Найбільше других місць
здобули вихованці Турківсь-
кого ЗЗСО І-ІІІ ст. Це Андрі-
ана Нарольська (англійсь-
ка мова, математика, 11
клас), Андріана Спурза

(історія, 11 клас), Марія Луб
(біологія, 11 клас), Олеся
Жавко (християнська етика,
9 клас). Два других місця – у
вихованців Турківського
ЗЗСО І-ІІІ ст. №1. Зокрема
це перемога Олександра
Славича (математика, 8
клас) та Богдана Макарика
(правознавство, 11 клас).
Також одне друге місце в
учениці Вовченського ЗЗСО
І-ІІІ ст. Соні Радецької (гео-
графія, 9 клас).

А почесне перше місце
здобули двоє учнів  Туркі-
вського ЗЗСО І-ІІІ ст. Зокре-
ма Марія Луб (українська
мова та література, 11 клас)
та Іван Боцко (астрономія,
11 клас). Серед найкращих
представники Турківського
ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Ангеліна
Титар (економіка, 10 клас)
та Юрій Дністрянський
(фізика, 11 клас). Перше
місце присуджено й Ользі
Цюпі – учениці Лімнянсько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Романа
Мотичака (трудове навчан-
ня, 11 клас) та Михайлові
Роману (Розлуцька гімна-
зія, фізика, 8 клас).

Учні, що вибороли перші
місця, візьмуть участь в об-
ласній олімпіаді, яка прохо-
дитиме на базі ЛНУ ім.
І.Франка з 21 січня по 26
лютого. І лише Ольга Цюпа
демонструватиме свої знан-
ня та навики на базі одного
з Львівських професійних
ліцеїв, там де для трудово-
го навчання є необхідна
матеріальна база.

Важливо наголосити, що
наказом начальника
відділу освіти, культури і ту-
ризму Турківської міської
ради Михайла Блажівсько-
го відзначено подяками
вчителів, вихованці яких
здобули перші місця у дру-
гому турі другого етапу олі-
мпіад. Також вони отрима-
ли і грошові премії.

А на завершення хочеть-
ся побажати нашим юним
землякам, які у Львові
представлятимуть не лише
громаду, а й весь Самбірсь-
кий район, чергових успіхів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

УСПІХИ УЧНІВ –
ПРЕСТИЖ ГРОМАДИ
Практично три роки в Україні, і на Турківщині зокре-

ма, немає нормального навчання у школах. Спершу на
заваді був Covid-19, згодом – війна, а відтак навчаль-
ний процес доводилося організовувати у системі он-
лайн. Зрозуміло, що це вплинуло на якість освіти. Але
хочеться вірити, що 2022-2023 навчальний рік стане
переломним у цьому несприятливому процесі. Віру
вселяють результати олімпіад, на яких учні Туркі-
вської громади показали непогані результати.

ÒÂÎÐ×² ÎÁÐ²¯
ÂÀÑÈËß ËÈËÀ
Нещодавно, відомий

поет, член Спілки пись-
менників України, уродже-
нець с.Вовче, що на Туркі-
вщині, Василь Лило здо-
був чергову творчу пере-
могу у Всеукраїнському
конкурсі ім. Григорія Ско-
вороди за збірку поезій
«Поцілунок долі» та ди-
тячу збірку «Бузьки
радість принесли». У
столиці нашої держави
почесний диплом йому
вручив колишній голова
Верховної Ради України,
голова журі конкурсу
Олександр Мороз.

Шанувальники поетичної
творчості знають, що це да-
леко не перший успіх Васи-
ля Семеновича на літера-
турному поприщі. Він пере-
можець конкурсу ім. Леся
Мартовича, Мирона Утрис-
ка. Загалом – автор десяти
збірок. Зокрема «Струни
моєї душі», «Мить життя»,
«Поцілунок долі», «Зоря-
ний політ»; гумористичних
книжок «Баба Гапка»,
«Грішна покута»; книжечок
для дітей «Світить сонечко
на небі», «В гості друзів зап-
роси» та інших.

Творчість поета різнома-
нітна за своєю тематикою та
настроєм. Кожна збірка –
це своєрідний повчальний
життєпис про добро і зло,
любов і зраду, людину і при-
роду та братів наших мен-
ших.

А нещодавно я з при-
ємністю дізналася, що в
рідному селі Василя Лила
та в м.Турка успішно прой-
шли його творчі вечори, за
участі соліста Львівської
опери, доброго приятеля
поета Романа Ковальчука.

Діана ГАРБАДИН,
студентка четвертого

курсу факультету журнал-
істики ЛНУ ім. І.Франка.
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1. НЕ ПРОПУСТИТИ МО-
МЕНТ

Промерзла до кісток в
очікуванні автобуса і відчу-
ваєш, що ось-ось розклеїш-
ся? Добре було б у цьому
випадку повернутися додо-
му. Якщо невідкладні спра-
ви женуть на роботу, спро-
буй хоча б простий метод.
Зміцнити імунітет, що слаб-
шає з кожною годиною, до-
поможе гаряча ванна для
рук – просто підстав долоні
під струмінь гарячої води з-
під крана і потримай їх 3-5
хвилин. Оздоровчий ефект
такий самий, як би ти пари-
ла ноги, тільки роззуватися
не треба (та й навряд чи на
роботі маєш таку мож-
ливість).

Порада. Якщо тебе зно-
бить, мерзнуть ноги, знай-
ди хвилинку, щоб розтерти
підошви ніг (при цьому
зовсім не обов’язково
знімати колготки або шкар-
петки). Адже на стопи, як
континенти на географічну
карту, спроектовані всі орга-
ни нашого тіла. Підошовний
масаж, що ґрунтується на
рефлекторному принципі,
допоможе мобілізувати
організм на боротьбу з

інфекцією.
2. ДОМАШНІЙ АРСЕНАЛ
За перших ознак застуди

залий 1 ст. л. м’яти перце-
вої склянкою окропу, дай
настоятися пів години,
потім додай 1 ч. л. меду,
дрібно нарізаний малень-
кий зубчик часнику та сік
чверті лимона. Випий засіб
повільними ковтками у теп-
лому вигляді. Терпіти не мо-
жеш часник? Завари чай з
липовим цвітом, м’ятою,
чебрецем або плодами
шипшини, додай 1 ч. л. меду
або варення з малини,
смородини, журавлини.

Порада. Привести кліти-
ни імунної системи в бойо-
ву готовність можна і по-
іншому: натри корінь хрону
на тертці, змішай з рівною
кількістю цукру, залиш у теп-
лому місці на 10 годин,
потім проціди. Приймай сік
по 1 ч. л. 3 рази у день (ба-
жано розбавити теплою во-
дою). А ще додай імбир у
страви – це чудовий при-
родний імуностимулятор!

3. ПОТЕКЛО З НОСА?
Приготуй сольовий роз-

чин для полоскань, або ви-
користовуй спеціальні збо-
ри від нежитю (продаються

в аптеках).
Порада. Додай в меню

курячий бульйон. Вчені
Мюнхенського університету
протестували 13 різних
супів і з’ясували: саме суп
із курки не лише прискорює
одужання при застуді, а й
найкраще полегшує подих
при нежиті. Це тому, що у
бульйоні утворюються спец-
іальні сполуки, які зупиня-
ють вироблення слизу в но-
соглотці.

4. СТОП, КАШЕЛЬ!
На початку хвороби ка-

шель зазвичай сухий. У цьо-
му випадку пий і дихай над
теплою парою настоїв та
відварів з ромашки, подо-
рожника, шавлії, липового
цвіту. Вони заспокоюють
роздратовану слизову обо-
лонку дихальних шляхів і
мають протизапальну дію.
Можна використовувати
для інгаляцій пар свіжова-
реної картоплі, додавши в
картоплю за 2 хвилини до
готовності дрібку листя ев-
каліпта або трави чебрецю.
Заспокоїти надсадний ка-
шель допоможе і такий ре-
цепт: у 0,5 склянки теплого
молока розмішай 2 ст. л.
мінеральної води без газу
(Слов’янівська, Єсентуки,
Боржомі, Нарзан), випий
перед сном маленькими
ковтками.

5 НАЙКРАЩИХ РЕЦЕПТІВ ВІД
ЗАСТУДИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ
ШВИДКО ПРИЙТИ В ФОРМУ

Якщо почнеш вживати потрібні заходи при перших
ознаках нездужання, хворіти не доведеться зовсім або
симптоми зникнуть через 2-3 дні.

Порада. Сухий кашель
став вологим? Відклади
протикашльові препарати
убік і переходь на відхарку-
вальні засоби – вони розр-
іджують мокротиння і виво-
дять його з організму. Для
цих цілей чудово підійде
настій мати-й-мачухи: 1 ст.
л. листя залити склянкою
окропу, настояти пів годи-
ни, приймати по 2-3 ст. л. 3
рази на добу, але не більше
ніж 5 днів.

5. НА ВЕСЬ ГОЛОС
Першіння та біль у горлі

теж нерідко супроводжують
ГРВІ. Щоб впоратися з не-
приємними симптомами,
полоскай горло кожні 2-3
години теплим настоєм,
приготованим з листя
шавлії, подорожника вели-
кого, квіток календули, ап-
течної ромашки (трави
можна брати окремо або
разом). Ці рослини мають
протимікробну та протиза-
пальну дію, а також здатні
пом’якшувати біль у горлі.
Настій готуй із розрахунку 1
ст. л. трави або збирання
на склянку окропу, залити
на півгодини, процідити,
використовувати у теплому
вигляді.

Порада. Вранці та вве-
чері приймай вітамін С (ас-
корбінову кислоту), а також
їж мандарини, апельсини,
грейпфрути (у межах розум-
ного і якщо немає схиль-
ності до алергії). Аскорбін-
ка активізує захисні сили, а
цитрусові містять особливі
речовини, які допомагають
організму засвоїти цілющий
вітамін.

Кардіолог каже, що ви 100%
п’єте воду не в той час!

Останнім часом прийнято думати, ніби всім нам по-
трібно якомога більше пити води. Насправді, будь-
який лікар вам скаже, що досить максимум 2 літрів
води в день. Все інше створює лише зайве наванта-
ження на нирки.

Але головне навіть не те, СКІЛЬКИ пити води, а то, в який
час це робити.

Кращий для цього час  з точки зору кардіологів:
1.  Випивайте  2 перших склянки води відразу після про-

будження  – це допоможе «запустити» буквально всі

внутрішні органи.
2.  1 склянку води бажано завжди випивати за 30 хвилин

до їжі.  Це допоможе прискорити метаболізм і поліпшити
роботу травних органів в цілому.

3.  Випивайте 1 склянку води перед тим, як приймати
ванну.  Це допоможе вам отримати задоволення і знизи-
ти артеріальний тиск.

4.  1 склянка води прямо перед сном дозволяє  не тільки
міцніше спати, а й знижує навантаження на серце. Якщо
завести собі таку звичку на кожен день, ризик серцевого
нападу уві сні знизиться на 95%.

До речі, ще один плюс такої звички – можливість запоб-
ігти судоми в ногах ночами.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Минуло 40 днів, як пішла з життя добра, прекрасна,

щира, чуйна, компанійська і весела людина – Мирослав
Дмитрович Бренько. Скорбимо, жаліємо, співчуваємо…

Сім’я Михайла Бегея з с.Присліп.

Педагогічний та учнівський колективи Присліпської
гімназії щиро співчувають вчителю історії та інформатики
Івану Ігоровичу Крецулу та вчительці української мови та
літератури Ганні Олексіївні Крецул з приводу тяжкої втра-
ти – смерті тестя і свата – Івана Володимировича.

Організація продає магазин у с.Либохора, вул.Цент-
ральна,6, загальною площею 102,2 кв.м

Стартова ціна: 260900 грн.
Крок аукціону – 2%.
Реєстраційний внесок: 170 грн.
Гарантійний внесок: 5218 грн.
Аукціон відбудеться 30 січня 2023 року за адресою: м.Тур-

ка, пл. Ринок, 24.
Початок – о 12.00 год.
Реєстрацію учасників припиняють за три дні до прове-

дення аукціону.
Заявки для участі в аукціоні приймають до 27 січня

2023 року.

 Відбудеться слухання у Східницькій ОТГ.
Детальний план території для будівництва і обслугову-

вання житлового будинку, господарських будівель та спо-
руд по вул. Шевченка в селі Головське Дрогобицького рай-
ону Львівської області.

Землекористувач: Закіров М.М.

БОГ ПОЧУВ
Мене звати Наталя.  Працюю в приватному садоч-

ку м. Луцьк більше 6 років. У 2021 році  власниця жит-
ла, де ми проживали, дуже підняла  орендну плату.

На початку місяця постав вибір: платити, чи виселяти-
ся? Ми вирішили виїжджати,  хоча ще не було куди. Ситуа-
ція була складна, тому я вирішила щиро помолитися до
Бога. Одразу після молити, на Інтернет- сайті знайшла ого-
лошення «від власника» про здачу хорошої квартири. Такі
оголошення зустрічаються  дуже рідко. Квартиру перед
нами дивилися ще декілька людей,  тому що вона зручно
розташована  в хорошому районі міста.

Бог так зробив, що зберіг її саме для нас, завдяки мо-
литві. Власник  житла  виявися порядною людиною, а його
мама щирою християнкою. В такій квартирі було зручно
жити та приємно проводити час з молоддю Церкви.

Дякую Богові, що чує та відповідає на молитви!
Євангелія Матвія 7:7  « Просіть і буде вам дано, шукайте

і знайдете, стукайте і відчинять вам»

Молитва – це розмова з Богом
Ісус Христос є для нас прикладом, як часто по-

трібно молитися, тому що  постійно перебував у мо-
литовному Єднанні зі Своїм Небесним Батьком. Дітям
на уроці  в Недільній школі молитву  порівнюють зі
світлофором. Червоне світло - це немає відповіді, зе-
лене – молитва почута, і зразу отримана відповідь, а
жовте – трохи почекай.

Молитва нам потрібна для духовного росту  та перемоги
над спокусами та гріхом.  Добре, коли людина молиться
щиро, а не  показово (лицемірно). Деякі види молитов, що
описанні в Біблії: подяка (за життя, їжу, спасіння), прохан-
ня (за мир, здоров’я, погоду,  охорону, за благословення
сім’ї), покаяння (Давид молився в 50 Псалмі), голосна (
Амоса 5:1), тиха  (Анна ледве губами шепотіла), зі слізьми
(повернення блудного сина), благословення батьками
дітей (Яків своїх синів), на інших мовах (дії Апостолів, 2
розділ), В Дусі Святім (Римлян 8:26)

Євангелія нас закликає : « Безперестанку моліться!»
Підготував  Володимир Євангеліст.

Сім’ї Мельник, Миньо та Лемець висловлюють щирі
співчуття добрим друзям – Ростиславу та Вірі Набоковим,
всій їхній родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері –
Іванни Ярославівни. Нехай Бог оселить її у небесних пала-
тах, де всі праведні спочивають.

Двоє травмованих
внаслідок ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня, о
03.30 год., на автодорозі «Бориня-Боберка», у селі Вер-
хня Яблунька Боринської громади. Як попередньо
встановили правоохоронці, водій автомобіля «Dаеwoo
Nexia», 18-річний місцевий житель, не впорався з ке-
руванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП, дві пасажирки автомобіля – місцеві меш-
канки, віком 18 і 24 роки – отримали тілесні ушкодження
та були доставлені до ме-
дичного закладу. Зараз
одна з них перебуває на
лікуванні у м.Львів, а інша
– в Самборі.

За фактом слідчі тери-
торіального підрозділу
поліції Львівщини відкри-
ли кримінальне провад-
ження, за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорож-
нього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне
покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі
на строк до трьох років, з позбавленням права керувати
транспортними засобами – на строк до трьох років.

Наш кор.




