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

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу, добру, щиру,
найкращу у світі дружину, матусю і бабусю, жительку с.
Нижнє Висоцьке Катерину Юріївну Середич з пре-
красним 60-річним ювілеєм сердечно вітають чоловік
Ярослав, сини Петро, Іван, Роман, невістки Лариса,
Анастасія, Мар’яна, доньки Надія, Марія, Ірина, Лю-
бов, зяті Зеновій, Юрій, Микола, онуки –  Мар’ян, Ма-
рія, Микола, Юрій, Вероніка, Наталія, Назарій, Воло-

димир, Василь, Марія, Мар’ян,
Віра, Тимофій, Даниїл і бажа-
ють іменинниці міцного-
міцного здоров’я, життєвих сил
та енергії, любові від рідних,
поваги від людей, мирного
неба над головою,  великого
людського щастя, Божої опіки
і благословення на многії літа!

Рідненька, дорога, вітаєм,
Даруєм світ ми Вам

цілком.
Від негараздів Вам бажаєм

–
Хай Янгол захистить

крилом.
Спасибі, мамо, бабусенько,

за тепло, за ласку,
За те, що любите й піклуєтесь про нас.
Живіть ще довго, рідная, будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали Вас!

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Боринської селищної ради та об’єднана профспілка
освітян Турківщини сердечно вітають з ювілеєм, який
відзначала 12 грудня,  колишнього заступника дирек-
тора Сигловатського ЗЗСО І-ІІ ст., вчителя хімії та біо-
логії,  багаторічного члена профспілки Поліну Іванівну
Малетич і бажають шановній ювілярці неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-дов-
гого щасливого віку.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти,
Даруєм Вам у цей святковий

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

ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ×ÅÕ²¯
Варто запозичити для України
Минулого тижня голова Турківської міської ради Ярос-

лав Паращич, секретар міськради Олександр Гвоздінсь-
кий та начальник відділу освіти, культури і туризму
Михайло Блажівський побували з   триденною робочою
поїздкою в добрих друзів  та партнерів у чеському місті
Граніце. Варто наголосити, що приязні стосунки були
налагоджені зразу після повномасштабного вторгнен-
ня  Росії в Україну. Чеські друзі неодноразово відвідува-
ли наше місто, залучаючи до поїздок не лише представ-
ників влади, але й бізнесменів. Щоразу вони привозили
будівельні матеріали, побутову техніку, продукти хар-
чування для навчальних закладів та внутрішньо пере-
міщених осіб.

Повернувшись із закордон-
ного відрядження , міський го-
лова розповів про те, як жи-
вуть чеські партнери, про
структуру влади, про пріори-
тети, які визначили для себе.
У рамках поїздки відбулися
цікаві зустрічі в різних устано-
вах та організаціях. Зокрема,
добрий досвід можна запози-
чити у сфері комунального гос-
подарства. В Чехії воно пра-
цює злагоджено, із чітко виз-
наченими правилами. По-пер-
ше, всі   без винятку платять
кошти за надані послуги. Та,
більше того, комунальники
сортують речі, які стали непот-
рібними містянам, в разі по-
треби, їх лагодять і потім
навіть продають. Там  нікому
в голову не приходить, щоб
просто так взяти й викинути
ту чи іншу річ.

Цікаві зустрічі відбулися й в
освітніх закладах. Тут завжди
тепло, охайно, усі ходять у
тапочках, учні мають великий
вибір для професійної орієн-
тації. Окрім теорії, тут значну
увагу приділяють практиці. І,
як результат, випускники, за-
лишаючи стіни навчального
закладу, вже мають навики у
тій чи іншій виробничій сфері.
У кожній школі  – басейн, усіх
вчать плавати. У двох шко-
лах, в яких побувала турківсь-
ка делегація, відповідно, на-

вчаються 18 і 12 дітей з Украї-
ни. Для них тут створені всі
умови.

Велику увагу  не лише в
школах, а й взагалі в місті ,
приділяють спорту. Є великий
басейн, де можуть зайнятися
спортом місцеві жителі. Усі
вони, як правило, добре три-
маються на воді. Активно ви-
користовують спортивні май-
данчики.

Добре тут налагоджена ро-
бота й в плані соціальної сфе-
ри. Тим, хто самостійно не
може дати собі раду, держава
створює належні умови. Ефек-
тивно працює страхова меди-
цина. У лікувальному закладі
м. Граніце є хоспіс, де перебу-
вають літні  люди, в середнь-
ому від 85 до 109 років. Усі
доглянуті, помиті, побриті, на-
годовані і в теплі. Там  ми зус-
тріли лікаря, вихідця з Украї-
ни. Він задоволений своєю
роботою, яка є відповідальна.
У середньому в місяць зароб-
ляє 2 тисячі доларів.

У рамках поїздки для туркі-
вської делегації  було органі-
зовано цікаву екскурсію в
Прагу.. А там направду є на
що подивитися.  Відправляю-
чи турківську  делегацію з Чехії,
друзі  спорядили її  гуманітар-
ною допомогою,  до якої увій-
шли різні потрібні речі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÁÀÒÜÊÎ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖß

Сто сорок років тому, 11 грудня, у м. Стрий наро-
дився Андрій Бандера, священник УГКЦ (1906), батько
провідника ОУН Степана Бандери. Закінчив Стрийсь-
ку гімназію та богословський факультет Львівсько-
го університету (1906). Ще з гімназіальних часів – член
Української народно-демократичної партії, член НТШ
(1910). На доручених парафіях провадив активну гро-
мадську та просвітницьку працю.

Від початку листопада
1918 р. один з організаторів
української влади у Калусь-
кому повіті, делегат Украї-
нської Національної Ради
ЗУНР у Станіславі (1919),
капелан УГА (1919-1920),
учасник боїв на Правобе-
режній Україні проти
більшовицьких та денікі-
нських окупантів; надаючи
духовну опіку українським
воякам заразився і пере-
хворів тифом. Парох с. Ста-
рий Угринів, нині Калусько-
го району (1920-1930), с.
Воля Задеревацька, нині
Стрийського району (1930-
1936), с. Тростянець, нині
Долинського району (1936-
1941). У 1922 р. померла
дружина і священник само-
тужки виховував семеро
дітей (наймолодшому Бог-
дану було 2 роки, Оксані ще

не виповнилось 4), давши їм
міцну духовну й національ-
ну формацію та добру осві-
ту; при цьому не послабив
духовної та просвітницької
праці серед селян. В кінці
1928-го заарештований
польською поліцією разом
із сином Степаном тільки за
те, що відслужив панахиду
на могилах УСС в присут-
ности 300 парафіян. Вдру-
ге заарештований із сином
Степаном 1930-го за підго-
товку зустрічі Митрополита
А. Шептицького. На всіх па-
рафіях селяни згадували
отця як винятково чуйного
та жертовного священника.

У будь-яку пору року,
навіть негоду й завірюху, на
перший поклик поспішав до
потребуючих, долаючи
пішки чимало кілометрів,
матеріально допомагав

нужденним, переважно
коштом власної великої ро-
дини. 23 травня 1941 разом
з доньками Мартою і Окса-
ною заарештований як
батько «руководителя кра-
ковского центра ОУН», 5
днів перебував у Станіс-
лавській тюрмі, відтак у
Київській. Ще у 1940
підпільники ОУН декілька
разів переконували о. Анд-
рія з родиною переправи-
ти до Мюнхена, проте свя-
щенник свідомо відхиляв усі

пропозиції, мотивуючи: «Що
буде моїй громаді, то буде
зі мною. Не маю релігійно-
го, духовного права і не маю
права як патріот українсь-
кий лишати громаду... Роз-
лучити мене з ними можуть
тільки наказ моєї церковної
влади або насильство воро-
га, остаточно смерть!». На
допитах заявляв, що не є
членом ОУН з релігійних
мотивів, але відразу дода-
вав, що є симпатиком украї-
нських націоналістів. А на
суді, коли запитали про
дітей, відповів: «Я своїм
дітям дав належне вихо-
вання, прививаючи їм лю-
бов до України. Світогляди
моїх синів і доньок одна-
кові». Коли ж о. Андрія за-
питали, чи просить прощен-
ня, помилування або щось,
відповів відмовою. Розстрі-
ляний у Києві 1941-го. По-
хований імовірно у Биківні.

У боротьбі за волю Украї-
ни найвищу жертву склала
уся родина Бандер:

– Марта-Марія – померла
1982 на більшовицькій ка-
торзі в Сибіру;

– Оксана та Володимира
– багаторічні в’язні мос-
ковських таборів;

– Богдан – загинув як учас-
ник похідної групи ОУН на
півдні України;

– Василь і Олександр –
замордовані у німецькому
концтаборі Аушвіц;

– Степан – убитий аген-
том КҐБ.

МИХАЙЛА ШКІТАКА НАГОРОДИЛИ
ПОДЯКОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  УКРАЇНИ

Минулого тижня на Львівщині відбувся черговий
форум органів місцевого самоврядування. У його
роботі  від Турківщини взяли участь Боринський
селищний голова Михайло Шкітак та  керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету Туркі-
вської міської ради Перо Назар. Обговорено цілий
спектр питань щодо вдосконалення роботи тери-
торіальних громад, наповнення дохідної частини
бюджетів та раціонального використання ви-
датків.

Окрім протокольної частини, голова Львівської облас-
ної ради Ірина Гримак виконала  почесну місію нагород-
ження найкращих лідерів громад. Зокрема, за значний
особистий внесок в соціально-економічний розвиток
регіону, розбудову місцевого самоврядування, активну
громадянську діяльність, сумлінну працю і високий про-
фесіоналізм, Подякою Верховної Ради України нагород-
жено Боринського селищного голову Михайла Шкітака.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



16 ãðóäíÿ   2022 ðîêó      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»      3  ñòîð.

«ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÓ
ÑÎË²ÄÀÐÍ²ÑÒÜ»

ÏÎÊÈÍÓÂ
ÄÅÏÓÒÀÒ

На недавній сесії Туркі-
вської міської ради депута-
ти розглянули і задовольни-
ли заяву депутата територі-
альної організації  Політич-
ної партії «Європейська со-
лідарність» Михайла Євча-
ка про  складання повнова-
жень. Також Михайла Юр-
ійовича виключено зі скла-
ду постійної депутатської
комісії з питань бюджету,
комунальної власності та
регуляторної політики.
Замість нього до складу цієї
комісії увійшла Марія Лило,
яка працювала в депу-
татській комісії з гуманітар-
них питань, соціального за-
хисту населення.

Уже  на найближчій сесії
стане відомо, хто займе де-
путатське крісло замість
Михайла Євчака.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÀÑÈËÜ
ÏÎÒÎ×ÍÈÉ

Î×ÎËÈÂ Â²ÄÄ²Ë
Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ

Василь Поточний, в не-
далекому –  завідувач
відділу спорту Турківсь-
кої РДА, учасник АТО,
тренер з гирьового
спорту, добре зарекомен-
дував себе на спортивно-
му поприщі.

Але так склалися обста-
вини, що тривалий час він
був без роботи, хоч пропо-
зиції влитися в спортивне
товариство Турківщини
були. І лише нещодавно Ва-
силь Поточний знову повер-
нувся у свою стихію, став на-
чальником відділу з питань
спорту, молоді, оборонної,
мобілізаційної роботи, ци-
вільного захисту та взає-
модії з правоохоронними
органами. Впродовж двох
років з часу створення Тур-
ківської територіальної гро-
мади ця посада була вакан-
тною.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÂÀÐÂÀÐÈ×À

Переконаний,  що зайвий раз пред-
ставляти Володимира Варварича і  в
деталях розказувати про його волон-
терську діяльність немає жодного
сенсу. Про це вочевидь засвідчують
практичні справи, які Володимир Олек-
сійович робить не для реклами, а для
перемоги. Щомісяця два , а іноді й три
рази, він буває на півдні  чи сході Украї-
ни, і навіть на передових позиціях (для
прикладу – поблизу Бахмута). Для де-
сятків наших земляків, які захищають
Україну, він привозить  зібрану на Тур-
ківщині допомогу, продукти харчуван-
ня, засоби гігієни, все, що потрібно на
війні.

За цю подвижницьку і віддану працю не-
щодавно він був нагороджений відзна-
кою однієї з військових частин. А вчора до
нас зателефонував житель м. Турка
Андрій Вовчик, який виконує бойові зав-
дання в одному з прикордонних
підрозділів, й повідомив, що командуван-
ня нагородило Володимира Варварича
заслуженою почесною грамотою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÈÕÀÉËÎ ÄÓÁ²ËÜ
ÎÒÐÈÌÀÂ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß Â

ÏÎÑÀÄ²
Днями 46-річний уродженець с. Вовче, правоохоронець

з 25-річним стажем, підполковник  Михайло Дубіль  очо-
лив управління охорони Закарпатської області.  При-
значення  на цю відповідальну і важливу посаду співпало
з датою його народження.

Для любителів статистики повідомляємо, що з с. Вовче він
уже другий начальник обласного управління охорони. Його
начальник й наставник Михайло Дзюдзь тривалий час був
керівником Львівського управління охорони.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ДОУКОМПЛЕКТУВАЛИ

Робота з кризовими сім’ями, дітьми, що потрапили у важкі життєві обставини,
є особливо чутлива, відповідальна та важлива.  Працівники служби мають бути
добрими психологами, порадникам і дипломатично поміркованими.

Досі у  цій службі Турківської міської ради працювало три особи. А на недавній сесії
депутати підсилили її ще одним працівником – головним спеціалістом. Окрім того, на-
чальник служби  Ірина Стебівка відтепер має заступника – Марію Лило.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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СТАЛІН
СТВОРИВ
ЦЕРКВУ

У ніч з 4 на 5 вересня
1943 року за наказом
Сталіна було створено
нову церковну організа-
цію під назвою «Руська
православна церква Мос-
ковського патріархату»
(РПЦ МП).

Згідно з запискою офіце-
ра НКДБ Г. Г. Карпова, 4 ве-
ресня 1943 року Сталін
(були присутні також Кар-
пов і В. М. Молотов) прий-
няв митрополитів Сергія
(Страгородського), Алексія
(Симанського) і Миколая
(Ярушевича); в ході бесіди
прийнято рішення про об-
рання Патріарха, відкриття
духовних навчальних зак-
ладів; узгоджено рішення
про створення органу для
взаємодії РПЦ з урядом —
Ради у справах Російської
православної церкви при
РНК.

У 1945 р. в москві був
скликаний Помісний Со-
бор. Дозвіл на скликання
собору надала Директива
під номером 122 НКДБ
СРСР, підписана комісара-
ми держбезпеки Петром
Федотовим і Георгієм Кар-
повим. За успішне прове-
дення собору генерал-май-
ор Карпов був нагородже-
ний орденом Трудового
червоного прапора.

Церква в боргу не зали-
шилась.

Це вітальний лист напи-
саний патріархом Олексієм
І тирану і вбивці Сталіну з
нагоди жовтневої рево-
люції: «Посилимо ж наші
молитви за богомбережену
Державу Російську і про
владу її на чолі з її мудрим
Вождем, якого Промисл
Божий вибрав і поставив
вести нашу Батьківщину
шляхом благоденства і сла-
ви» (ЖМП., 1947 р. ч. 11).

Олександр ФУШТЕЙ.

Що на практиці це озна-
чає для нас, українців? А те,
що можлива ситуація, коли
УГКЦ переходить на новий
григоріанський календар,
як і весь католицький світ,
а ПЦУ – на новоюліанський,
як більшість православних. 
Тоді може бути так, що у
Мшанці ми вже святитиме-
мо паски, а у Грозьовій ще
5 тижнів поститимуться. А
як бути тим громадам, які
служать поперемінно в
одній церкві? Зранку зніма-
ти плащаницю, замінювати
все облачення у церкві на
світле, служити святкову
Літургію, а опісля – знов ви-
ставляти плащаницю і зам-
інювати все облачення на
посне? А як з весіллями і
забавами? Православні не
приходитимуть до сусідів на
святкові гостини? Чи прихо-
дитимуть, але нічого не по-
пробують, бо в них ще піст?
Який тоді вихід? Їх може
бути декілька. 

Ситуація 1. Патріарх
УГКЦ Святослав приходить
до Митрополита ПЦУ Епі-
фанія і каже: «Слухай, дру-
же, щоб ми й надалі все
святкували спільно, наша
церква може перейти на
Новоюліанський календар.
Хоч ми є частиною Като-
лицької спільноти, однак не

Небезпека «перенесення»
Різдва на 25 грудня, про яку
усі мовчать, – Наталя Гром
Чим ближче до Різдва, тим все частіше лунатимуть

заклики «Геть від москви! Давайте святкувати Різдво
з усім світом 25 грудня».  Зауважу, що я перша ЗА
перехід на новий календар у церковному житті. Але
при одній умові – новий календар має бути спільним
для УГКЦ і ПЦУ.  Відкрию вам таємницю: нових кален-
дарів є 2 – григоріанський, яким користується като-
лицька церква, і новоюліанський, яким користують-
ся православні церкви. В чому різниця? А в тому, що
найважливіше свято – Воскресіння Христове – вони
святкують по-різному.  Тобто, православні спільно з
католиками святкують Різдво (25 грудня), Михаїла
(8 листопада), Миколая (6 грудня), Водохреща (6 січня),
Покрови (1 жовтня) і всі інші нерухомі свята.  Але Пасху
і всі рухомі свята, як-от Вербна неділя, Вознесіння,
Зелені свята, Великий Піст, вони обчислюють за
старим календарем. 

б у д е м о
спільно з Па-
пою Римсь-
ким святкува-
ти Велик-
день, зате
святкувати-
мемо спільно
з вами».
Відбудеться
«перша лом-
ка» в устале-
ному бого-
службовому
житті церкви.
Але зрештою
з д о р о в и й
глузд візьме гору і право-
славні, живучи за новим ка-
лендарем, і Пасху будуть об-
числювати теж за ним. Тоді
українців очікує «друга лом-
ка» усталеного богослужбо-
вого життя. 

Ситуація 2. Щоб не трав-
мувати двічі наш народ,
Митрополит ПЦУ Епіфаній
приходить до Патріарха
Константинопольського
Варфоломія і каже: «Ваше
Блаженство! Для мене най-
важливіше – інтереси ук-
раїнців, і для того, щоб вони
разом з братами-католика-
ми жили за спільним кален-
дарем, я вирішив перейти
на григоріанський кален-
дар».

А доки у нас між УГКЦ та

ПЦУ не буде прописаний
механізм переходу на
СПІЛЬНИЙ новий кален-
дар, треба не вимагати, а
молитися у цьому намірі,
готувати себе і всіх близь-
ких, особливо старших, до
того, що цей перехід по-
трібен і зрештою відбудеть-
ся, та ставити на порядок
денний питання «екумені-
чних календарних комісій»,
а не «Різдва 25 грудня».

P.S. Ледь не забула про
аргумент «Геть від москви».
Моя позиція проста: якщо
вони святкують щось-там у
певні дати, мене це абсо-

лютно не цікавить. Якщо
якість їхні свята співпада-
ють із нашими – це їхні про-
блеми. 

Для мене «Геть від моск-
ви» – це не стати такими як
вони: самозакоханими са-
мовпевненими наглими ха-
мами, які забезпечують
інтереси своєї держави
ціною інших, церква яких
самоусунулася від мораль-
ної оцінки будь-яких війн,
розв’язаних їхнім царьком,
а головний храм, названий
в народі «храмом-кольору-
хакі», більше нагадує капи-
ще давньоримського бога
війни Марса, а не Ісуса Хри-
ста.
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Через масове вирубуван-
ня лісів, річки стали мілко-
водними. А причиною май-
же відсутності в них риб є те,
що ми перемо, миємо по-
суд і для інших потреб ви-
користовуємо різноманітні
хімічні засоби. А береги
річок усіяні всяким непот-
ребом ( пляшками, пакета-
ми та ін.). Усі ці відходи по-
трапляють у потічки, а за-
тим в річку. Мало є таких
селян, що мають ями для
гноївки. Через відсутність
таких ям  вона також стікає
в річку. А могла б послужи-
ти доброю оправою для
поля. Хочеться кричати до
таких горе-господарів: «Що
робиться із вами, люди, чи
ви господарі, а чи приблуди
на цій прекрасній, свя-
щенній землі, яскравій
зірці, в космічній млі?» (В.
Іванов).

Ось тут має бути тверде
слово влади,  екологічної,
санітарної служби. По-
трібно кожного господаря
зобов’язати облаштувати
ями  для цих відходів, при
відсутності – карати штра-
фами. По-іншому в цьому
мети не досягти. Як кажуть:
«Хлоп не перехреститься,
поки грім не вдарить».
Сама така яма коштувати-
ме трохи праці, а де є
камінь, можна ще й обкла-
сти каменем. Це не так
складно. Обкладають ж
колодязі каменем, що ма-
ють в діаметрі  1 м і до 10м,
а то й більше, глибини. А що
таке  зробити яму на 1,5 м
вглиб і до 2 м в діаметрі?

Про збереження приро-
ди, в першу чергу лісу, чис-
тоту річок і їхніх берегів, та й

взагалі навколишнього се-
редовища, має дбати вла-
да – як місцева, так і облас-
на. Не обійтись тут, звичай-
но, і без Кабінету міністрів.
Але все ж потрібно почина-
ти знизу. Нагадувати верхам
про місцеві проблеми, про
розвиток туризму і відпо-
чинку.

Найболючішим питанням
у сфері розвитку наших сіл
є дороги, стан яких надто
поганий. А без  належних і
добротних доріг про розви-
ток наших сіл і добробут на-
ших краян не може бути й
мови. Адже сказано, що до-
роги – це артерії життя. Ос-
кільки бюджет наших обох
ОТГ є, то місцевій владі по-
трібно просити ( і не тільки
просити), але й наполягати
про виділення з обласного
бюджету більше коштів на
облаштування доріг в наших
гірських умовах, посилаю-
чись на  Закон «Про статус
гірських населених
пунктів». Я розумію, що
гроші потрібні в першу чер-
гу на оборону, щоб вигнати
московських окупантів з Ук-
раїни. Потрібні гроші і на
відновлення інфраструкту-
ри на деокупованих терито-
ріях. Але треба звернути
увагу і на наші Карпати, щоб
Україна не перетворилася
на безлюдну країну. Зі схо-
ду люди масово виїжджа-
ють, а точніше тікають від
московських «градів» і
гадів, а з наших Карпат тіка-
ють через відсутність відпо-
відної інфраструктури. По-
штовх у розвитку колишньо-
го Турківського району
може дати прикордонний
перехід у Боберці, про який

було домовлено із
польською стороною ще в
1993 році. На жаль, знайш-
лися впливові люди, які
відкинули Боберку і зосере-
дили свою увагу на Лопу-
шанці, і в результаті за май-
же тридцять років досі
немає переходу ні  в  Бо-
берці, ні в Лопушанці. Хоч в
Боберці було відкрито кам-
’яний кар’єр для влашту-
вання дороги з твердим по-
криттям. Також зроблено 3
кілометри земляного по-
лотна навколо Шандровця,
щоб обійти круті спуски і
підйоми. Перехід в Боберці
є перспективним в тому, що
він виходить на трасу Львів-
Ужгород біля Борині, а
звідти без перешкод на
Ужгород, Мукачево, Турку і
далі на Львів. Також з Бо-
берки через Дністрик Дубо-
вий можна доїхати й до
Лімнянського куща, до Лу-
пушанки,  Вовчого і Турки . А
з Лопушанки тільки можна
доїхати до Турки, яка є ту-
пиком  практично через
вузькі вулиці з великою
кількістю автомашин на
них.

Із створенням НПП «Бой-
ківщина» позитивний старт
вже дано. Як казали при
Горбачові, «процес пішов».
Дасть Бог, наші військові
виженуть московських оку-
пантів з України, а ми, хто
чим може, допоможемо їм
і розбудуємо нашу славну
Україну, яка буде перлиною,
квітучою квіткою в букеті
процвітаючих європейських
країн і народів. І цей час з
кожним днем наближаєть-
ся. Я твердо вірю в швидку
нашу Перемогу, вірю, що
нам в цьому допоможе Бог.

 А ще вірю в пророчі сло-
ва Нострдамуса, який про-
рокував, що в середині ХХІ
ст. над Дніпром буде багата
процвітаюча країна.

 Вірмо Богу, молімося,
гуртуймося в битві з воро-
гом, прискорюймо і набли-
жаймо час Перемоги.

 Слава Україні!  Героям
Слава!

 Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, член КУНу.

ПРИСКОРЮЙМО,
НАБЛИЖАЙМО ЧАС ПЕРЕМОГИ
У нашому часописі «Бойківщина» за 2 грудня 2022 р.

була вміщена розповідь про довоєнний розвиток ту-
ризму, спорту і відпочинку на Турківщині, про природні
скарби, які є в нас. Також була й згадка про варварське
ставлення до природи, особливо хижацьке вирубуван-
ня лісів нечесними громадянами з метою легкої нажи-
ви. Мало того, що вкрав три-чотири добротних сме-
реки, але й не прибрав відходи від зрубаного. Якщо це
можна назвати відходами, коли забирає колоду таку,
щоб мала в тоншому кінці 22 см, а верх і всі сучки
залишає. У результаті, ліс засмічується і в ньому
вже не ростуть ні гриби, ні ягоди , і не можна ні прой-
ти, ні проїхати.

ÎÇÂÓ×ÅÍÎ
Î×ÅÂÈÄÖÅÌ
Москва проігнорувала
Єдність українців.
Війна, яку розв’язала,
Не тішить кремлівців.
Скуштувала непокори
Навала сволоти.
Із озброєнь – брухту гори,
Тисячі «двохсотих».
Приголомшливі утрати
«Всемогутніх світу»
Надихнули утікати –
Тільки б уціліти.
З поля бою живим «зми-

тись»,
Примкнувши до «мно-

гих»…
Поріділим зграям битим
Не до перемоги.
У підрозділах злочинних

–
Ріст схильних до «бігу».
Розсипались, наче з гли-

ни,
Марення бліц-кригу.
Дух народний, слави

гідний,
В козацькому гарті
Із міст і сіл, земель рідних
Тіснить окупантів.
Тероризм дрижить все-

ленський,
Страх бал править в ньо-

му.
Авангард убивць

імперський –
В паніці розгрому.
Всеросійська «коза-нос-

тра»
Рвалася до сказу –
В тогу світового монст-

ра…
Зупинять заразу
Довелося демократам.
Рос-бандитська влада,
В боях програшних пом’я-

та,
Дихає на ладан.
Україну рашкам – дзусь-

ки.
Кат її – відомий.
З одних фейків цей світ

руський,
Що втратив свідомість.
Кровожерний, невгамов-

ний
Вампір від знемоги
В комі дух спускає чорний,
Щоб відкинуть ноги.

Йосип ВАСИЛЬКІВ.
Листопад 2022 р.
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У 2022 році депутати
фракції брали участь у 8-ми
сесіях та 42-х засіданнях
постійних депутатських
комісій, брали участь в ро-
боті тимчасових комісій
міської ради. Депутати
фракції  дієво працювали
при розгляді  та
обговоренні пи-
тань, що вино-
сять на сесію,
вносили свої по-
правки до
проєктів рішень
(загалом 27 по-
правок), ініцію-
вали розгляд пи-
тань, зокрема,
питання вивчен-
ня причин ви-
никнення забор-
гованості з вип-
лати заробітної
плати працівни-
кам КП “Туркі-
вська міська
лікарня” (вто-
ринка).

Незважаючи на дефіцит
ресурсів, у співпраці з кері-
вництвом Турківської
міської ради, старостами,
вдалося виділити  кошти на
проведення поточного (ям-
кового) ремонту доріг в
м.Турка (частини вулиць
Сагайдачного, Зарічної,
Бойківської, Д.Галицького),
на частину доріг в селах
Ільник, Явора, Мала Воло-
сянка, Вовче; асфальтуван-
ня частини вулиці Січових
Стрільців у м.Турка.

Війна диктує потребу в

нових напрямках депу-
татської діяльності. Члени
нашої фракції є активними
учасниками волонтерсько-
го руху: ініціюють збір
коштів, продуктів харчуван-
ня, інших необхідних речей
для ЗСУ та ВПО, працюють

в гуманітарному штабі
міськради, співпрацюють з
українськими та закордон-
ними волонтерськими та
громадськими організація-
ми, благодійниками, всіма,
хто бажає долучитися до
допомоги. Беруть активну
фізичну та фінансову участь
в організації  доставки
нашої допомоги для   ЗСУ
та потребуючого мирного
населення в зони бойових
дій.

У сфері уваги депутатів та-
кож жителі нашої громади
та ВПО, що потребують до-

ÏÐÀÖÞªÌÎ ÄËß ËÞÄÅÉ
До складу фракції ПП “Слуга народу” в Турківській

міській раді входить 5 депутатів: Наталія Ільницька,
Наталія Гошівська, Алла Кузан, Микола Федаш та
Петро Юдицький. Кожен з них є членом однієї з пост-
ійних депутатських комісій.

помоги на лікування, похо-
вання, покращення житло-
вих умов, закупівлю палива
для учасників війни. За пе-
ріод з січня по грудень таку
допомогу отримали 244
особи.

Бути в курсі потреб наших
співгромадян допомагають
постійні робочі зустрічі з
виборцями, комунікації в
соціальних мережах.

Звичайно, депутатська
діяльність вимагає багато

сил, часу, знань, але дає й
усвідомлення власного
внеску в наближення пере-
моги, миру, розбудову
рідного краю.

У часі наближення ново-
річно-різдвяних свят хоче-
мо побажати нам усім од-
ного, найголовнішого зараз
– перемоги і миру!

СЛАВА УКРАЇНІ!
Наталія ГОШІВСЬКА,
заступник голови

фракції політичної партії
«Слуга народу» у
Турківській міській раді.

ÏÐÎÕÀÍÍß
ÄÎ ÑÂßÒÎÃÎ
Я колись писала листа

до Святого Миколая. Це
був мирний час. І прохан-
ня були в мене інші. А те-
пер у цей важкий період
для України  –  інші в мене
прохання. У Святого Ми-
колая прошу: миру, спо-
кою, здоров’я нашим за-
хисникам, дочекатися
щасливого повернення
синів, братів  і чоловіків!

ЛИСТ ДО СВЯТОГО
МИКОЛАЯ

До Святого Миколая
Сіла я листа писати.
Довго думала-гадала…
Що на цей раз попроха-

ти?
Одягу в мене є багато,
А взуття мало-чимало,
Модний телефон є в

мене,
Комп’ютера – не бажаю.
У внуків одяг є і черевич-

ки,
М’ячик і велосипед,
Є й машинка, що на

пульті,
Їздить швидко взад-впе-

ред.
Внуки в мене запитали:
«Чому Ви сумна весь час?
Тихо молитесь ночами,
Ніжно горнетесь до нас?
Може, Вам, бабусю, сум-

но,
Що в оцю святкову нічку
Для нас щедрі є дарунки–
А для Вас – лиш рукавич-

ки.
Для татка – в’язані шкар-

петки
Під подушкою були.
Хоч татуся нема з нами,
Та в Бахмут «дійдуть»

вони».
Глянула я внукам в очі
І відразу зрозуміла,
Що вони в Святого про-

сять,
Що  б вони найбільш хоті-

ли?
Їм не милі подарунки!
Кажуть: « Все, що в нас є

– віддамо!
Просим тільки, щоби  тат-

ко
Повернувся на Різдво!»

 Софія РИШТЕЙ.

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АСОЦІАЦІЇ
У свій час Турківська районна рада налагодила добру та взаємовигідну співпрацю з

асоціацією «Карпатський єврорегіон –  Польща». Було реалізовано ряд цікавих проектів
щодо транскордонного співробітництва. Пам’ятаючи та аналізуючи співпрацю, приєдна-
тися до асоціації вирішила й Турківська міська рада. Відповідне рішення прийняла сесія
на початку грудня. Також депутати уповноважили міського голову Ярослава Паращича
представляти міськраду у стосунках з асоціацією.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щоб бути зі світлом і в
теплі, багато українців, в
тому числі і жителів Турків-
щини, придбали електроге-
нератори. Але, на жаль, да-
леко не всі знають, як пра-
вильно і безпечно ними ко-
ристуватися. Уже є трагічні
випадки загибелі людей від
них. А тому не зайвим буде
наголосити на основних
правилах експлуатації гене-
раторів.

Перед тим, як почати його
використання, необхідно
уважно ознайомитися з тех-
нічним паспортом облад-
нання. Саме там прописані
основні характеристики ге-
нератора і правила його
використання. Якщо ж в
комплекті з генератором
не було технічного паспор-
та або в ньому не вказані
особливості експлуатації,
тоді слід керуватися загаль-
ними порадами для ефек-
тивного використання елек-
трогенеруючих станцій.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИ-
КОРИСТАННЯ

Перед запуском генера-
тора необхідно провести
кілька маніпуляцій, які по-
зитивно позначаться на
працездатності пристрою:

- вимкніть все електрич-
не навантаження. Дуже
важливо, щоб кілька хвилин
генератор міг працювати в
холосту. В іншому випадку,
це може призвести до пе-
ревантаження силової уста-
новки;

- перевірте наявність
оливи у відсіку - її рівень не

кальним технічним особли-
востям дизельні електрос-
танції можуть використову-
ватися більший час.

Для забезпечення довго-
вічності і стабільної роботи
будь-якого генератора не-
обхідно використовувати
якісне паливо і оливу. Якщо
в рекомендаціях бензино-
вого або дизельного гене-
ратора виробник вказав,

що необхідно використову-
вати певний тип палива, то
краще так і робити.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА
ГЕНЕРАТОРОМ

Довговічність і ефективна
робота генератора зале-
жить не тільки від правиль-
ності використання, але і
належного догляду за об-
ладнанням. Правильний
догляд за дизельним, бен-
зиновим або газовим варі-
антом електростанції пови-
нен проводитися на основі
наступних рекомендацій:

- якщо обладнання запус-
кається в перший раз, то не
допускається його над-
мірне навантаження або
тривале функціонування;

ÎÑÍÎÂÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ¯
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

ÅËÅÊÒÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ
Напередодні зими московські окупанти завдали се-

рію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі
України. В результаті було частково або повністю
знищено генеруючі потужності і це призвело до пла-
нових, а часто й аварійних відключень електроенергії.

повинен бути нижче вста-
новленої позначки;

- залиште його включе-
ним на 5 хвилин, після чого
можна включити енергос-
поживаючі прилади. Про-
грітий генератор силової ус-
тановки буде працювати
більш ефективніше.

Правила експлуа-
тації та догляду за
г е н е р а т о р о м
свідчать, що
найбільш опти-
мальним варіан-
том вважається ро-
бота пристрою при
потужності не
більше 70% від
максимально допу-
стимої. Завдяки
цьому обладнання не
перегрівається і відмінно
справляється з будь-яким
навантаженням. При цьому
слід пам’ятати, що генера-
тор не повинен працювати
довгий час на низьких на-
вантаженнях або взагалі
без них.

Згідно з рекомендаціями
з експлуатації бензинового,
дизельного, газового гене-
ратора, найбільш прийнят-
ним терміном безперерв-
ної роботи генератора є час
роботи від двох баків пали-
ва. Після того, як два бака
були спустошені, необхідно
дати генератору відпочити.
В першу чергу, це відносить-
ся до генераторів, які осна-
щені бензиновими силови-
ми установками, і які мають
властивість швидко нагріва-
тися. Завдяки своїм уні-

- якщо генератор новий,
то перша заправка оливою
повинна бути проведена
після 15 годин роботи, а
другу процедуру потрібно
здійснити через 50 годин;

- перед тим, як почати ак-
тивне використання гене-
ратора, потрібно дати йому
можливість попрацювати в
холостому режимі близько
п’яти хвилин. Це дозволить
електростанції прогріти
двигуни, що позитивно по-
значиться на їх довговіч-
ності і стабільній роботі;

- потрібно регулярно пе-
ревіряти рівень оливи, який
не повинен бути нижче вста-
новленого виробником
рівня. Найбільш оптималь-
ним варіантом вважається
перевірка перед кожним
запуском генератора;

- при кожній
заміні оливи по-
трібно також вста-
новлювати новий
фільтр;

- кожні 30 годин
роботи електрос-
танції необхідно
проводити пере-
вірку стану повітря-
ного фільтра. Спра-
ва в тому, що якщо
він забруднений,

то ККД генератора
може впасти більш,

ніж на чверть. Навіть
при сильному забрудненні

немає необхідності вста-
новлювати новий фільтр:
досить просто промити
його за допомогою миючо-
го засобу;

- якщо генератор не вклю-
чали більше трьох місяців,
то оливу потрібно повністю
замінити, так як вона вже
непридатна для викорис-
тання і може нашкодити
електростанції.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст

відділу спорту, молоді,
оборонної, мобілізаційної
роботи, цивільного  захис-
ту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Туркі-
вської міської ради.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

БЛАГОДІЙНИЙ ТУРНІР
З ВОЛЕЙБОЛУ

У неділю, 11 грудня,  в приміщенні спортивного залу
Турківського ЗЗСО, відбулися благодійні змагання з
волейболу серед чоловіків, на підтримку Збройних Сил
України. Організувала їх  Турківська ДЮСШ “Юність”
(директор Василь Ціко). У турнірі взяли участь п’ять
команд. Після хвилини мовчання, в пам’ять за загиб-
лими воїнами та звучання Державного гімну України
та привітань від організаторів, турнір було оголо-
шено відкритим.

Змагання проходили за коловою системою. Понад п’ять
годин на волейбольних майданчиках точилась запекла
боротьба за перемогу. Проте вона дістається найкращим.
Отож, перше місце посіла команда з села Нижнє Висоць-
ке, друге – за командою села Верхня Яблунька, третіми
стали волейболісти з міста Старий Самбір, четверте місце
посіли господарі турніру – волейболісти з Турки. Замкнули
п’ятірку кращих спортсмени з Борині.

Команди, які посіли з І-IV  місця були нагороджені кубка-
ми, грамотами та медалями від організаторів турніру. У
номінації “Кращий гравець”  пам’ятну  статуетку, медаль та
диплом отримав Петро Шийка з Верхньої Яблуньки.

На благодійному турнірі було зібрано 10 тис. грн. Кошти
передали у ГО «Буде Україна», яку очолює турківчанин,
уродженець с.Бітля Василь Малетич.

Олег МЕЛЬНИК,
директор ФСК «Карпати».

P.S. Турківська ДЮСШ «Юність», до Дня Святого Ми-
колая, готує спортивні змагання з усіх видів спорту, які
функціонують у спортшколі (волейбол, футбол, на-
стільний теніс, шахи, шашки). Змагання з шашок прой-
дуть у суботу, 17 грудня, усі решта – у неділю, 18 груд-
ня.

З НАГОДИ ДНЯ ЗСУ
У четвер, 8 грудня, в спортивному залі Нижньояб-

лунського ОЗЗСО І-ІІІ ст., відбулися шкільні змагання
з волейболу серед учнів 5-9 класів Боринської селищ-
ної ради, присвячені Дню ЗСУ.

У турнірі взяли участь 9 шкіл громади: Боринський ЗЗСО,
Нижньояблунський ОЗЗСО, Верхньояблунський ЗЗСО,
В е р х н е н с ь к и й
ЗЗСО, Верхньови-
соцький ЗЗСО,
Н и ж н ь о с о ц ь к а
гімназія, Боберкі-
вський ЗЗСО, Ко-
марницька г імна-
зія, Риківська
гімназія.

За підсумками
зіграних матчів,
перше місце здобу-
ли спортсмени
Верхньовисоцько-
го ЗЗСО, другими
стали волейболі-
сти Комарницької
гімназії, треті – ви-
хованці Верхньо-
яблунського ЗЗСО.

Кращим гравцем
турніру визнано
Юрія Кузана (Вер-
х н ь о в и с о ц ь к и й
ЗЗСО).

Команди-призери нагороджені кубками, грамотами та
медалями.

Щиро дякую керівнику Нижньояблунського ОЗЗСО Ва-
силю Ляховичу за надання спортивного залу для прове-
дення змагань та вчителям фізичної культури за хорошу
організаційну роботу.

Роман ДЯКІВ,
головний спеціаліст сектору молоді

та спорту Боринської селищної ради.

Працівники терапевтичного відділення КНП «Турківсь-
ка  ЦМЛ» висловлюють щире співчуття старшій медичній
сестрі Марії Михайлівні Кузьмак з приводу тяжкої втрати –
смерті дорогого вуйка – Михайла Миколайовича Сокирка.

Працівники КЦ «Україна» висловлюють щире співчуття
Катерині Іванівні Годій з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Втрачену довідку до акта
огляду медико-соціальною
експертною комісією серія
12ААВ №066191, видану на
ім’я Семена Федоровича
Шикітки, вважати не-
дійсною.

Втрачене посвідчення на
дитину з інвалідністю серія
ААГ № 132073, видане
12.01. 2018р. на ім’я Іванни
Степанівни Хабаль, вважа-
ти недійсним.




