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

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Цими зимовими днями святкуватиме свій 60-річний
ювілей житель м. Турка Мирон Йосипович Дульняв-
ка.

Дорогого і люблячого, чуйно-
го і турботливого, доброго і щи-
рого чоловіка, тата і дідуся від
щирого серця і з великою лю-
бов’ю вітаємо з цим прекрас-
ним життєвим святом!

Бажаємо Вам, рідний,  міцно-
го-міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного
затишку і тепла, достатку і мир-
ного неба,  Господнього благо-
словення. Даруємо Вам, лю-
бий, море квітів, тепло наших
сердець, всі ніжні й найкращі
наші слова, ласку й любов, яка
лиш бува.

Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар, і дідусь чудовий,
Даруєте турботу й море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Із Вами у домі надійно і щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі!
З любов’ю –  дружина Марія, дочки Христина і Оль-

га, зяті Назар і Микола, онуки – Каріна, Марина і Матвій.

З великою повагою і любов’ю вітаємо дорогого сва-
та Михайла Михайловича Осовського з 60-річчям від
дня народження, яке святкував 22 грудня. Бажаємо
міцного здоров’я, сімейного щастя, добра, сонечка у
мирному небі. Щоб Ваше життя було чудовим і світлим,
ну, й звичайно, любові  – любові від Бога, рідних.  Хай
Мати Божа Вас охороняє на всіх дорогах Вашого жит-
тя. Живіть довго і щасливо – під Господнім і людським
благословенням.

Від щирого серця  бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість,

і сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай любов’ю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами.
Щоб жили сто літ Ви у нім,
Щоб Всевишній завжди був із Вами.

Свати з Комарників.
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Минулого тижня скорбну проце-
сію проводжали в село Сянки. Ге-
ройською смертю загинув ту-
тешній житель, старший солдат,
гранатометник, 29-річний Юрій
Бабунич. Захисту українського су-
веренітету він віддав 8 років. У
2013 році був призваний на стро-
кову військову службу, згодом
підписав контракт із Збройними
Силами України. Після невеликої пе-
рерви, розуміючи свою відпові-
дальність перед Україною, знову
його відновив.

Разом з ним захищав Україну від рос-
ійських окупантів брат Степан. У мину-
лому році Юрій одружився. З дружиною
Ліліаною планували щасливе майбутнє

життя. У них народився синочок Миколка. Власне, в день похо-
рону батька йому виповнилося рік. Юрій Бабунич  отримав по-
ранення в голову та грудну клітку неподалік населеного пункту
Брускинське Херсонської області 13 вересня. Був доставлений
у військово-медично-клінічний центр західного регіону в м. Львів
на лікування. Але медики не змогли врятувати його,  16 грудня
серце  Героя перестало битися.

А в середу,22 грудня,   з 52-річним  Героєм  Іваном Шикіткою
прощалося с. Верхня Яблунька. Смертельне поранення він от-
римав 14 грудня в районі населеного пункту Опитне. Загалом в
Героя була трагічна доля. У 2014 р. померла його дружина, з

якою народили і виховали 5 дітей. Але
троє з них уже одружені й мають свої
сім’ї, а двоє молодших – 17-річна дочка
та 9-річний син – були на утриманні
батька. Загалом він  міг й не йти слу-
жити до війська. Але так розпорядила-
ся доля, що став героїчним захисни-
ком й віддав життя за наше майбутнє,
за процвітання України. У липні 2022
року померла мати Івана Шикітки, яка
допомагала йому виховувати дітей.
Через обставини, пов’язані з війною, він
навіть не зміг провести її в останню до-
рогу. Помолився лише на її могилі в на-
ступний день після похорону.

Юрія Бабунича та Івана Шикітку по-
хоронили на кладовищах їхніх рідних сіл

в Сянках та Верхній Яблуньці. У жалобі і скорботі не лише Бо-
ринська громада, а й вся Турківщина.

Слава Героям! Якщо маємо таких відважних захисників як
Юрій та Іван, Україна  обов’язково переможе,

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 26 грудня святкуватиме свій  ювілей дуже доб-
ра, щира,  привітна, життєлюбна, завжди усміхнена
і дорога нам людина – кум і хресний тато – житель
Турки Мирон Йосипович Дульнявка.

 Дорогий ювіляре, за 60 років Ви приміряли бага-
то іпостасей –  сина, брата, чоловіка, батька, хрес-
ного  тата,  кума, дідуся. І відмінно справилися і
справляєтеся з усіма. За це Бог Вас вже нагородив,
подарувавши  міцну  сім’ю, люблячу дружину, пре-
красних дітей і чудових онуків. У такому
родинному  колі  живіть щасливо, під
опікою Всевишнього,  на радість усім
аж до 100 літ!

Працьовитий і мудрий, і душею
багатий.

Ви – глава у сім’ї і турботливий
тато.

І без Вас аж  ніяк, золоті маєте
руки,

Колосяться  літа і ростуть вже онуки.
Тож хай Матінка Божа Вам всяк час помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові.
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові!
 З повагою – куми Михайло і Світлана  Матківські,

кума Любов Дульнявка, похресниця Ольга з сім’єю.

Цими передноворічними зимовими днями, 26
грудня, святкуватиме свій ювілейний день народ-
ження турківчанин Мирон Йосипович Дульнявка.

Сердечно вітаємо дорогого, доброго і щирого  сва-
та з цим прекрасним життєвим святом! Нехай  Гос-
подь Бог дарує Вам, шановний ювіляре, міцне здо-
ров’я, довголіття, родинне тепло та успіхи у всіх Ва-
ших задумах. Ангела-хоронителя і опіки Матері
Божої – на многії і благії літа!

Хай щастя і доля всміхаються
Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим.
А Мати  Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

З повагою – свати Богдан і Люба Пуравці.

ÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÑÂßÒÈÉ
ÌÈÊÎËÀÉ ÃÎÑÒÞÂÀÂ Ó ÒÓÐÖ²
Цьогорічне свято Миколая-Чудотворця було дещо

тривожним для жителів, а особливо малечі, Турківщи-
ни. Попри складнощі з вимкненням електроенергії, а особ-
ливо війною в Україні,  Вседобрий Чудотворець відвідав
багато установ та організацій, навчальних закладів та
родини. Подарунків  також не бракувало. Але, щоб спо-
рядити Святого Миколая в дорогу, добре потурбували-
ся меценати. Зокрема, ті, що працюють у благодійному
фонді депутата Верховної Ради України Андрія Лопу-
шанського,  у фонді  сім’ї Доскічів, очільники громад (Тур-
ківської – Ярослав Паращич та Боринської – Михайло
Шкітак)  зробили все можливе, щоб створити малечі
радість та святковий настрій. Основна увага була зо-
середжена на дітей-сиріт, багатодітні родини, тих, що
опинилися в складних життєвих обставинах, та інших
пільгових категорій.

Цікавий захід до Дня Святого Миколая організувала служба у
справах дітей Турківської міської ради. Тут був справжній і вже
звиклий  Чудотворець. Він щиро вітав присутніх разом з міським
головою Ярославом Паращичем, помічником народного депу-
тата України Андрія Лопушанського Іриною Кірою. І дитячій ра-
дості не було меж.  Святкові  заходи  для малечі організували й
працівники  КЗ «Центр культури та дозвілля». Була захоплююча
дитяча вистава, працювала резиденція Святого Миколая.

А минулого вівторка у приміщенні КЗ «Центр культури та доз-
вілля» відбулося справжнє феєричне свято, подароване наши-
ми друзями і партнерами з польського міста Кольбушова Підкар-
патського воєводства. Як розповів редакції помічник депутата
Андрія Лопушанського Орест Бонк, польські друзі вже четвер-
тий рік відвідують Україну з миколаївськими гостинцями. Спо-
чатку спільні свята називали «Миколай без кордонів». Вони про-
ходили в Нижанковичах, Добромилі, Хирові, а цьогоріч свято в
Турці отримало нову назву «Серце без кордонів». Польський
Святий Миколай роз’їжджав по місту в чудово оздоблених са-
нях, в ефектному вбранні, люб’язно погоджуючись на фотогра-
фію як з дітьми, так і дорослими. Особливо гарно транспорт
Святого Миколая виглядав ввечері, виблискуючи різноманітни-
ми вогниками.

Тим часом у приміщенні зали КЗ «Центр культури і дозвілля»
зібралася  численна малеча разом з батьками в очікуванні свя-
та та подарунків. Як кажуть, тут яблуку ніде було впасти. Спер-
шу польських гостей вітали Ярослав Паращич,  Ірина Кіра, сло-
во мав і сам Миколай. А вже після цікавої і змістовної концертної
програми, зорганізованої Будинком дитячої та юнацької твор-
чості, а також вихованцями Турківської дитячої музичної школи,
гості з Польщі роздавали подарунки та солодощі. Їх вистачило
для всіх. На знак вдячності та уваги гостей нагородили почес-
ними грамотами міської ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВІТАННЯ
СИНОВІ

який захищає Україну на
Бахмутському напрямку

Ой ти,  сину, мій Микола,
На сході воюєш.
Як до тебе я подзвоню,
Ти мене почуєш.
Дуже радий тебе чути,
Твоє тепле слово.
Дорогий ти мій синочку,
Сину мій, Микола.
Схід далекий і сердитий,
Не своя хатина.

Але це є земля наша,
Рідна Україна.
Пишу вірша і думаю,
Що маю робити,
А тебе я, сину, прошу
Ворога розбити.
Ти тримайся, мій Микола,
Дорогий мій сину,
Бо воюєм ми за неньку –
Рідну Україну.
Не хвилюйся ти за мене,
Я тебе благаю.
З перемогою вертайся,
Я тебе чекаю.

 Микола БАРАН,
 с. Бережок
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НОБЕЛІВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ
З ТУРКІВСЬКИМ КОРІННЯМ

Днями, у столиці Норвегії –  м. Осло, ряду українців –правозахисної орган-
ізації  «Центр громадських свобод» –  вручено нобелівські премії миру.
Серед нагороджених – працівник центру Володимир Яворський, який на-
родився і виріс у Кривому Розі. Але він добре відомий жителям с. Явора.
Власне, тут народився його батько Михайло. І Володимир разом з ним
неодноразово приїжджав на Турківщину, ганяв з хлопчаками у футбол і
завжди вирізнявся неабиякою інтуїцією та допитливістю.

На початку 2000-х років батьки Володимира переїхали в Дрогобич, а сам він,
здобувши освіту, оселився жити, а  відтак і працювати, в Києві.

Нобелівський лауреат, за якого радіє вся Турківщина, є двоюрідним братом
старости сіл Явора, Мала Волосянка та Стоділка Василя Яворського.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÄÐÓÃÈÉ «ØÊÎËßÐÈÊ» ÄËß
ÁÎÐÈÍÑÜÊÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ

Напевно так співпало, а, може, й заплановано, що в День Святого Миколая ряду
громад  Львівщини Максим Козицький вручив ключі від новеньких «Школяриків».
Загалом Львівська ОВА централізовано закупила 126 автобусів за кошти облас-
ного бюджету та співфінансування територіальних громад на загальну суму 300
млн. гривень.

У цей день уже другий «Шко-
лярик» отримала Боринська
громада, Ключі від транспорт-
ного засобу  очільник області
вручив селищному  голові Ми-
хайлові  Шкітаку. Загалом з
місцевого бюджету громади
виділено на співфінансування
трьох автобусів. Перший авто-
бус дістався Риківській
гімназії, щодо другого – це за-
лишається поки що інтригою.
Хоча відомо те, що транспорт-
ну обновку отримає одна із
шкіл, яка раніше віддала
«Школярик» на війну. Дещо
раніше шкільний автобус отри-
мала й Турківська громада –
для Лімнянського ЗЗСО ім.
Романа Мотичака.

За словами Максима Ко-
зицького, всі решта автобуси
(зокрема ще по одному для
обидвох громад Турківщини) навчальні заклади отримають у першому кварталі 2023 року.
Вчасно цьогоріч виготовити і розподілити їх зашкодила війна.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇËÓ× É
ÄÀË² ÁÅÇ
ÑÒÀÐÎÑÒÈ

На початку грудня се-
сія Турківської міської
ради прийняла рішення
про затвердження канди-
датури Світлани Юсипо-
вич, жительки с.Явора,
тимчасово виконувати
обов’язки  старости с.
Розлуч. Таке рішення про-
диктовано тим, що дію-
чий староста Василь Ко-
маняк призваний на
військову службу на час
мобілізації.

Раніше Світлана Степан-
івна працювале секрета-
рем тутешньої сільської
ради. Її тут добре знають
Але зразу ж після сесії го-
лова міської ради Ярослав
Паращич, вивчивши всі юри-
дичні обставини, наклав
вето на дане рішення, яке
16 грудня на черговій сесії,
депутати спробували подо-
лати. Для цього потрібно
було 17 голосів. Але за по-
долання проголосувало
лише 10. Таким чином с.
Розлуч й надалі залишаєть-
ся без старости. Уже найб-
лижчим часом буде запуще-
но процедуру затверджен-
ня іншої кандидатури. Усі,
хто виявить бажання об-
ійняти посаду старости, ма-
ють пройти громадські слу-
хання в селі, а вже потім, як
кажуть, слово за депутата-
ми міськради. А тим часом
Світлана Юсипович  обійня-
ла посаду радника  голови
міської ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЧИ З’ЯВИТЬСЯ В ТУРЦІ ЩЕ
ОДНА БАГАТОПОВЕРХІВКА?

За 30 років незалежності України в Турці не побудовано жодного багатоквар-
тирного будинку, хоча попит на житло є великий. Натомість  у багатьох містах
Львівщини вони виростають, як гриби після дощу. Хоча декілька років тому спро-
бу зрушити це питання з мертвої точки зробила БТФ «Чер-Тур».  Їй надали в орен-
ду земельну ділянку по вул. Молодіжна. Та будівництво так і не розпочалося.

Але надія, як кажуть, ще є. Сесія Турківської міської ради надала дозвіл цій  буді-
вельній фірмі передати земельну ділянку в суборенду  ТзОВ «Г АЛ-КОМ». Це товариство
з обмеженою відповідальністю має  протягом року розпочати будівельні роботи. Чи вда-
сться йому це зробити в умовах війни в Україні, покаже час.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Літургійний календар не
належить до політичних
речей. Він є невід’ємною
складовою християнського
життя. Він має наближати
нас до Бога, допомагати
переживати речі, які пов’я-
зані з вірою. Бо в іншому ви-
падку – це буде для нас
всього-на- всього таке коле-
со, де значимо певні події
нашого життя. Треба сказа-
ти, що календарна рефор-
ма, як і будь-яка, не знай-

єрм. Юстин (Бойко):

«Ë²ÒÓÐÃ²ÉÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐ ÌÀª
ÍÀÁËÈÆÀÒÈ ÍÀÑ ÄÎ ÁÎÃÀ»

Календарну тему ми підіймаємо вже кілька років
поспіль у наших телеефірах, на радіо. Цього року вона
має особливий відтінок. Чому? Тому що ми говоримо
в контексті війни. Люди, і слушно, хочуть відмежува-
ти себе від всього того, що асоціюється з московсь-
ким окупантом. Однією з ланок, емблем окупанта є
саме духовна складова, тобто РПЦ в Україні. І, відпов-
ідно, календар сприйнявся, як такий, що є, немовби,
агентом серед нас. І тому багато людей, віруючих і
невіруючих, мають таке бажання відмежувати себе
від цього. Я міг би процитувати вам листи від військо-
вих, які пишуть мені з Чернігівщини про те, чи можуть
вони цілковито відірватися від РПЦ і перехрестити-
ся. Щоб ви розуміли, які є радикальні погляди. Чи це
аргументовані речі? Так, бо триває війна цивілізацій,
геноцид українського народу, враховуючи ті факти,
які ми маємо.

де одноголосся ніколи. Чи
її потрібно робити? По-
трібно. Тому що це речі, які
не належать до того, що ми
установлюємо. Це все зале-
жить від Сонця, від оберту
Землі тощо. Тільки до того
треба приписати ці
літургійні свята. І коли мова
йде про зміну календаря, то
мова не йде тільки про
зміну святкування Різдва, а
про весь календарний рік.
Скажімо свято Покрови є у

нас не тільки церковним
святом, але і національ-
ним. У цей день була зас-
нована УПА. А тепер уявіть
собі, що ми робимо літург-
ійну реформу і посуваємо
цю дату на чотирнадцять
днів. І виходить, що Покро-
ву ми будемо святкувати 1
жовтня. І коли ми запитає-
мо людей, які мають до-
тичність до історії, до вста-
новлення УПА, чи вони
згідні, то я вам одразу
відповім, що будемо мати
поділ.

Блаженніший Святослав
пояснив людям, що треба
знати три речі. Перше –
літургійний календар – це
не тільки справа у Різдві.
Друге – якщо нам в Україні
робити календарну рефор-
му, то треба зберегти
єдність народу, а для цього
потрібні консультації з усі-
ма Церквами. Третє – війна
не є найслушнішим момен-
том для календарної ре-
форми, бо ми наробимо
більше біди, ніж добра. Але
чи потрібно очищувати себе
від цих елементів, які не ма-
ють нічого спільного з
вірою, а саме від РПЦ в Ук-
раїні. Я не говорю про лю-
дей, але структура, яка
відверто підтримує війну в
Україні, не може вважати-
ся такою, що відповідає
євангельським принципам.
І цю структуру потрібно очи-
щувати, але залишаються
люди, які вірують. І хочу вам
сказати, що тут потрібне на-
вернення народу, а це про-
цес, який вимагає часу.

До календарної реформи
ми є готові. Я маю на увазі

богословське середовище,
як православне, так і като-
лицьке. Але богословське
середовище – це спеціалі-
сти зі сфери науки. Коли
мова йде про ієрархів, то тут
є сумніви, але, якщо народ
підтримає, то воно буде. Чи
є вже напрацювання? Так,
вони є, але, мабуть, треба
дочекатися певного момен-
ту. Як цього року буде на
практиці? Я думаю, що буде
так: одні будуть святкувати
25 грудня – зроблять Святу
Вечерю і тим обмежаться.
Священники відслужать
Літургію. Ті, які святкують 7
січня, – нехай святкують.
Ісус Христос прийшов на
землю. Син Божий прий-
шов на землю. З нами Бог –
це найголовніше усвідоми-
ти. Ми не є самі у цій
мандрівці людської історії.
З нами Бог – це є гасло віри,
яке провадить не тільки
нас, але і наше військо. І
тому я мав би тільки одне
бажання – щоби народ не
пересварився. Зараз по-
трібна єдність.

єрм. Юстин (Бойко), док-
тор богослов’я та патрис-
тичних наук, синкел у спра-
вах монашества
Львівської Архиєпархії
УГКЦ

Єпископ Венедикт (Чикаго):
«ВАЖЛИВИЙ ДОСВІД ГОСПОДА»
Коли особа не має досвіду Господа, то не здатна говорити про Бога до

інших. Коли не має особа в собі Божих прикмет, то не може розказати про
них іншим. Переміна Церкви і суспільства відбудеться не через нові інсти-
туції, стратегії чи особливі натхненні програми, а через особливих та
натхненних християн, які будуть надихати інших. Важливо не тільки те,
що ми робимо, але те, які ми є. Бо тепер і в Церкві є тенденція лише вико-
нувати те чи інше.

Хтось слушно зауважив, що «активізм» — це єресь Церкви наших днів. Ми
хочемо змінювати щось, але не хочемо змінювати себе. А нам треба поставити
наше «буття» Божими людьми понад нашим «діянням», навіть діянням для
Бога! Принципово, чи християнин живе з натхненням Святого Духа (і тоді він
ділиться духовним), а чи віддає перевагу матеріальному буттю (і тоді нічого не
може дати людям), бо тоді він — лише «мідь бреняча» (див. 1 Кор. 13, 1).
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ЯЛИНА – КРАСУНЯ КАРПАТ
Ялинка – чудове дерево, яке має дивовижну історію та тісно переплітається з історією нашої країни. Вона

є оберегом новорічного дива, прикрасою, яку з давніх-давен бережуть та складають про неї пісні та легенди.
Її по праву вважають деревом безсмертя, яке символізує життя. Через свою унікальну рису у багатьох по-
колінь українців  ялина користується особливими привіле-
ями.

Прекрасніше ялинки може бути тільки ялинка, оповита ковд-
рою зі снігу. Зимова ялинка чудово виглядає під сніжним покри-
вом. Найбільш велична вона в своєму природному середовищі –
лісі, де й приносить величезну користь. Хвойні ліси відомі своїми
лікувальними  властивостями: вони оздоровлюють та дезінфіку-
ють повітря, виділяючи фітонциди і тим саме це допомагає в
лікуванні нервових та астматичних захворювань. Цю функцію
хвойні дерева можуть виконувати лише в лісі та, на жаль, не в
наших оселях. Ялинки повинні приносити нам позитивні емоції
не лише протягом кількох тижнів – ці лісові красуні та берегині
довголітньої історії нашого народу мусять існувати для наших на-
щадків.

У теперішній час великою проблемою стало масове вирубу-
вання дерев напередодні свят. Навіть, не дивлячись на  нама-
гання служби державної охорони природно-заповідного фонду
та правоохоронних органів контролювати дану ситуацію, в Ук-
раїні є багато браконьєрів, що вирубують молоді ялинки. Це при-
зводить до безлічі проблем, одна з яких  – надмірне зниження популяції та негативного впливу на генетику хвойних лісів
і лісонасаджень, оскільки вирубують найкрасивіші дерева. Від цього також погіршується наше здоров’я і краса украї-
нського безмежного лісу, що невимовно страждає через безвідповідальне ставлення до природи.

НПП «Бойківщина» закликає всіх громадян не рубати ялинки та нагадує про кримінальну відповідальність за неза-
конну порубку.

Дякуємо за розуміння!
Адміністрація НПП «Бойківщина».

P.S. Для тих, хто конче хоче мати на Новорічні та Різдвяні свята лісову красуню у своїй оселі, повідомляємо, що її
можна придбати  у відокремленому підрозділі “Надлісництво Турка” ДП “Самбірське лісове господарство”, або у
Турківському ДЛГП “Галсільліс”.

ÎÊÎÏÍÀ ÑÂ²×ÊÀ ÍÅÕÀÉ
ÑÒÀÍÅ Â ÏÐÈÃÎÄ²

Кожна небайдужа людина хоче долучитися до допо-
моги українській армії, зробити хоча б щось, щоб по-
легшити життя нашим захисникам на фронті, особ-
ливо в зимовий час.По всій Україні, у кожній школі ви-
готовляють окопні свічки. Та й не тільки їх виготов-
ляють учні в школах, але й самі люди в своїх домівках.
Добре зроблена окопна свічка горить п’ять і більше
годин. При її допомозі можна погріти руки, розігріти
консерви, закип’ятити чай, підсушити одяг і взуття.

Ми також вирішили долу-
читись до цієї акції. Запро-
сили в Будинок творчості
волонтера Василя Малети-
ча, який провів майстер-
клас з педагогами закладу.
Він прийшов зі своїми ме-
талевими банками, воском,
картоном. Все розповів і

показав. В цей день ми зро-
били понад 80 свічок. Потім
свічки виготовляли вихо-
ванці гуртка «Юні журналі-
сти», хореографічний гурток
під керівництвом Христини
Яцкуляк та Марії Пуравець.
Також виготовляла свічки
особисто керівник гуртка
Марія Бачинська.

На окопні свічки йде ба-
гато воску, тому нам його
дала мама вихованки хоре-
ографічного гуртка Вікторії
Бонтей -  Ірина Бонтей,  з
села Ісаї. На даний час ми
знову зібрали металеві
банки, віск, картон, і буде-
мо продовжувати виготов-
ляти окопні свічки.

Нехай вони та тепло ди-
тячих сердець зігріють на-
ших захисників і захисниць,
які наближають перемогу.

Дякую всім, хто долучив-
ся до цієї благодійної акції.

Марія СЕЛІВОНЧИК,
керівник гуртка КЗПО

«Будинок дитячої та
юнацької творчості».
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
У неділю,18 грудня, в спортивному

залі Турківської гімназії ім.  Олексан-
дра Ільницького, відбулися змагання
серед юнаків та дівчат з настільного
тенісу, у яких взяли участь понад 20
учасників. Проводили змагання за
круговою системою (5 підгруп, з 5 сетів,
до 3 перемог). Емоційно та активно
підтримували, спостерігали та вбо-
лівали за виступами своїх дітей їх
батьки.

За підсумками зіграних поєдинків,
переможцями стали: серед юнаків
2-3 класу І місце посів Михайло Кул-
іковський, ІІ – Назар Фазан, ІІІ – Ма-
р’ян Малетич;  4-5 клас:  перший
Олег Хащівський, другий – Андрій
Максимович; 6-й клас: кращим став
Денис Бончук, за ним – Владислав
Роздольський та Іван Хомик.

Серед дівчат 3-4 класів перше
місце виборола  Віта Галич, другою
стала Софія Височанська, на третій
сходинці – Марина Бабич. Слід заз-
начити, що в цій групі була найнап-
руженіша та найбільш непередба-
чувана боротьба, яка відкрила нам
нові таланти. Серед учениць 5-7 класів
чемпіонкою стала Вероніка Галич,
срібло здобула Марічка Куліковська,
а замкнула трійку кращих Вероніка Ти-
совська.

Кращин гравцем турніру визнано
Дениса Бончука. А підготував юних те-
нісистів до змагань чудовий тренер та
наставник, улюбленець своїх вихо-
ванців, Василь Гуй.

Усі переможці були нагороджені
грамотами Турківської ДЮСШ
“Юність” та солодощами.

ШАШКИ
Цього ж дня в Турківській ДЮСШ

«Юність» відбувся турнір з шашок.
Участь у ньому взяли 23 юні спорт-

смени. Хлопці і дівчата змагались ра-
зом за швейцарською системою в 9
турів, за суддівством тренера-викла-
дача з шашок Богдана Москаля.

Перше місце впевнено посіла Пав-
ліна Голованич, з результатом 17 очок
з 18 можливих. Другою стала Соломія
Крецул – 14 очок. Третє місце серед

дівчат дісталось Вікторії Голованич –
11 очок.

Серед юнаків найбільше – по 12
очок – набрали Юрій Співак та Андрій
Комарницький. Однак в особистій
зустрічі переміг Юрій та здобув перше
місце. Третім став Максим Яворський
– 11 очок.

Також у турнірі визначено кращих
гравців до 10 років: серед юнаків –Ан-
дрія Галича, а серед дівчат – Юлію
Ясінську, в активі яких було по 10 очок.

До 8 років кращими стали Софія
Леневич серед дівчат та Андрій
Яворський серед юнаків, які набрали
по 9 очок.

Всі учасники змагань були нагород-
жені солодкими призами від Святого
Миколая.

ШАХИ
Не менш цікаво пройшов турнір з

шахів, у якому серед юнаків І місце
посів Андрій Комарницький, ІІ – Юрій
Дністрянський, ІІІ – Володимир Куп-
рич.

Серед дівчат кращою стала Оксана
Рогач, за нею – Софія Вінінчук та Те-
тяна Рогач.

Готували дітей до змагань тренери
Петро Рогач, Володимир Комарниць-
кий та Василь Ціко. Призери та учас-
ники також нагороджені грамотами
від дирекції спортшколи та подарун-
ками від св. Миколая.

Схожі змагання прой-
шли і в с.Ільник-Закіпці.
Зорганізувала їх тренер
Ганна Мамчук. У
першій групі перемогу
здобув Василь Ілинич,
другим став Вадим
Гурч, третє місце – в Ан-
геліни Адамів. У другій
групі перше-друге місця
розділили Анна
Сеньків та Анна Лопа-
тень.

Учасники та пере-
можці були нагород-
жені грамотами, грошо-
вими преміями та соло-
дощами.

ФУТЗАЛ, ВОЛЕЙБОЛ
А в Турківському ЗЗСО відбулись

змагання з футзалу та волейболу се-
ред вихованців ДЮСШ «Юність».

Футболісти утворили 4 команди, які
зіграли між собою за коловою систе-
мою.

Перемогу здобула «Турка-ІІ», срібло
– «Турка-І», бронзу – «Турка-ІІІ».

З волейболу було утворено 3 коман-
ди дівчат, які змагались між собою та-
кож за коловою системою.

Перемогу здобула «Турка-ІІ» , друге
місце у «Турка-І», третьою стала «Тур-
ка-ІІІ».

Всі учасники були нагороджені гра-
мотами, медалями та солодкими по-
дарунками.

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß

День Святого Миколая – свято несподіванок і дарунків, які шукаємо
зранку в себе під подушкою. Найбільш щиро, з великим захопленням і
радістю сприймають його  діти. Саме у День Святого Миколая кожна
дитина мріє отримати подарунок та увагу. З цією метою, уже тради-
ційно, Турківська ДЮСШ «Юність», напередодні цього чудового свята
організувала та провела ряд спортивних змагань.

(Закінчення на 7 стор.)
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БАДМІНТОН
 Перед Днем Святого Миколая зма-

гались не тільки вихованці спортшко-
ли, але й дорослі спортсмени,
більшості з яких уже далеко за 30.
Завдяки небайдужим ентузіастам, чи

не вперше на Турківщині, відбувся
турнір з парного бадмінтону. Участь у
ньому взяли 5 команд: 4 – з м. Турка
та команда зі Стрілок.

Переможцем стала команда з міста
Турка, у складі Олега Рогача та Сергія
Розлуцького, 2 місце посіли Андрій
Дубравський та Мар’ян Ільницький,
третє  – команда зі Стрілок, четверте
–  команда Миколи Крайняковця та

Романа Розлуцького, п’ятими стали
Василь Сливар та Віталій Арель.

Кращим гравцем турніру визнано
Миколу Крайняковця.

Спортсмени, в першу чергу, щиро
дякують ЗСУ за можливість провести
змагання, а також за підтримку в їх
організації  голові Турківської міської
ради Ярославу Паращичу, директору

ДЮСШ «Юність» Василю Ціку, усім
тренерам спортшколи, які чудово
підготували вихованців та належно
організували змагання, начальнику
відділення “ОКТАВА ФІНАНС” Оксані
Марич  та родині – Сергію та Людмилі
Фазан – за допомогу в організації зма-
гань з настільного тенісу. Власне, зав-
дяки їм ніхто із учасників не залишив-
ся без святкових подарунків.

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß

(Закінчення. Початок на 6 стор.)

 ЩИРА ПОДЯКА, НИЗЬКИЙ
УКЛІН ВАМ, МЕЦЕНАТИ,

ЗА ДИТЯЧУ РАДІСТЬ
Дирекція, батьківський комітет і учні Нижньовисоцької гімназії вис-

ловлюють щиру подяку за організацію подарунків учням до Дня Святого
Миколая, благородним, щирим, добрим людям –  голові Боринської се-
лищної ради Михайлу Миколайовичу Шкітаку, підприємцям Василю Ми-
колайовичу Бовдричу, Івану Миколайовичу Буштину, Анатолію Михай-
ловичу Кузьовичу, Ігорю Івановичу Павлику, Зеновію Васильовичу Куба-
ну. Василю Степановичу Негіру, Василю Івановичу Вотьканичу.

Всім   вам, щирим, безкорисливим людям, що вчинили благодійність,  та
вашим сім’ям бажаємо міцного здоров’я, у щасті та радості зустріти Новорічні
та Різдвяні свята, Божої опіки у житті.

 З повагою – директор Нижньовисоцької гімназії Іван ФЕДЬКО.

Добірку підготував Олег МЕЛЬНИК, директор ФСК “Карпати”.

МАТИ СИНА
ПРОВОДЖАЛА

Приїхав поїзд і привіз мене до Львова,
Ступили мої ноги на перон.
Людей стояло не багато, та у поле зору,
Потрапила картина, що забрала
Моє серце у полон.
Воно застукало ураз так сильно
І ще дужче,
І звідкілясь з’явилось зрадливе море

сліз.
Я бачила, як мама обіймає свого сина
Усе ближче  й ближче, немовби

затуляла
Його собою від усіх нещасть і бід.
 І пригадалося мені, як ми недавно
Брата проводжали…
Рідного братика, дружина й дві сестри.
А мама?
А мами не було, її уже як рік
Небеса у нас відняли.
І без рідного крила живемо ми тут,
Без неї якось на землі
Він витирав її заплакані від
Розпачу і болю очі.
І щось її тихесенько шептав.
Минали люди їх, спішили до вагонів.
І ті слова  лиш чули мама і вокзал.
Вона буде чекати із війни свого синочка.
Буде лічити хвилини й миті до весни,
Бо пообіцяв вернутися весною до

матусі
Живим, здоровим і назавжди.
Я вірю, що й моя мама з неба молиться
За брата.
І огорта його в своїх обіймах,
Що зіткані з імли.
Бо сильніше молитви матері за сина
На землі чи високо в небі не було і

немає.
Ця істина була, є і буде назавжди.
Я приклякну у церкві на коліна
І ревно молитимусь Тобі,
Мій Боже всемогутній і єдиний,
Відверни їх  всіх від біди.
Охороняй їх! І будь завжди попереду,

благаю,
Веди стежками, які відомі лиш Тобі.
Ми наші молитви тут на землі
В броню для них складаєм.
Спаси їх всіх і захисти.
Поїхав поїзд, опустів перон…
І лиш мама воїна стояла
В її очах ще блимотів вагон,
В якому війна  синочка забирала.
Мені так враз захотілося до неї підійти
І  обійняти його матусю за плечі
Й сказати – він повернеться! Ви тільки

ждіть.
І постукає   до Вас у вікно  у весняний

вечір
Я прошу, молю Бога, щоб закінчилась

війна.
Закінчились страждання,  біль і сльози
І якщо в наших очах  і промайне сльоза,
То лиш від щастя перемоги.

 Іванна ТОРИЩАК.
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– матеріали рекламного характеру.

ÙÈÐÎ ÂÄß×Í²
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
ÑÎËÄÀÒÀÌ

Турбота багатьох жи-
телів Турківщини  про
своїх захисників  тільки
тішить. Адже воїни, які
стоять сьогодні  в за-
хисті нашого з вами жит-
тя, рідної неньки-України,
заслуговують  на те,
щоби про них пам’ятали,
їх шанували і  допомага-
ли.

 Напередодні до пункту
збору благодійної допомо-
ги БФ «Милосердя», який
очолює п. Мирослава Кали-
нич, надійшла  допомога від
небайдужих громадян. Від
Галини Марчишак (консер-
ви), Ольги Шулими (5 ящиків
солодощів і кава), житель-
ки м. Турка (200 грн.), пенс-
іонерки Наталії Гріщенко
(500 грн.) сестер Христинки
та Іринки (400 грн.) Іванни
Іжик (шкарпетки), Лесі На-
зар (рукавиці).

Тринадцять ящиків про-
дуктів і вареники відправле-
но в м. Білозерськ, 4 ящики
продуктів  – в Херсон, для
нашого воїна Миколи з с.
Явора, 3 ящики з продукта-
ми – в м. Київ.

Щиро дякуємо жінкам
Турківської гімназії ім. О.
Ільницького за те, що допо-
могли ліпити вареники для
наших захисників, а також
велика подяка Саші і Воло-
димиру –  за оплату рахунку
на придбання продуктів.

Низький уклін всім лю-
дям, які за 10 місяців війни
долучилися до збору допо-
моги, за кошти, продуктові
набори, які передавали
ЗСУ. Також велике спасибі
перевізникам, водіям-во-
лонтерам. Вони відвозять
цю допомогу в  гарячі точки
на фронт.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

У РОЗЛУЧІ ЗГОРІВ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
У ніч на 19 грудня, о 01.31 год., до служби порятунку 101 надійшло повідомлення

про пожежу в с. Розлуч,  в дерев’яному житловому будинку, розміром 10х8 м. До
місця події було направлено рятувальників 28-ї державної пожежно-рятувальної
частини м. Турка. На момент їх прибуття, будівля була повністю охоплена вог-
нем. Лихо приборкали  за півтори години.

Внаслідок пожежі, знище-
но житловий будинок. Вряту-
вати вдалося поруч розташо-
вану господарську будівлю,
дві одиниці техніки (трактор
ЮМЗ та вантажний авто-
мобіль УРАЛ).

До ліквідації займання за-
лучали 5 вогнеборців та 1
одиницю спецтехніки.

Наш кор.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ АКУ-
МУЛЯТОР У КВАРТИРІ

Як кажуть автомеханіки,
автомобільний акумулятор,
в умовах помешкання, ста-
новить значну загрозу.

По-перше, завдає реаль-
ну шкоду для здоров’я че-
рез те, що під час зарядки з
нього виділяється водень.
Тому, якщо і живити прила-
ди від акумулятора, то ро-
бити це краще на свіжому
повітрі. В умовах квартири
– хоча б на балконі.  

По-друге, через викорис-
тання акумулятора у квар-
тирі чи будинку, може ста-
тися вибух, якщо під час ви-
ділення водню та кисню
раптом виникне іскра.

Чому не можна викорис-
товувати автомобільний
акумулятор для живлення
техніки:

- через невідповідний
струм;

- тому, що акумулятор
після першого розряду
втрачає якість роботи;

- з акумуляторів може ви-
тікати електроліт, якщо він
не захищений від механіч-
них пошкоджень.

За певних умов можна
живити ноутбук, павербанк,
мобільний телефон,
підключати телевізор,
різноманітні лампи.

Ці домашні пристрої мож-
на приєднати до автомоб-

ільного акумулятора за
умови, якщо є перетворю-
вач напруги (інвертор).
Його необхідно приєднати
до акумулятора, а вже самі
пристрої – до інвертора.

Які прилади не можна
живити від акумулятора

Перш за все - чутливу тех-
ніку, для заряду якої не вис-
тачить пускової потужності.
Це газовий котел, холо-
дильник, мікрохвильова

піч, пральна машинка, ду-
ховка, інша чутлива техніка.

Інвертор, який приєдна-
ний до акумулятора, при
подачі енергії, наприклад,
до холодильника, подає
неправильну, не чисту сину-
соїду форму напруги. Тому
чутлива техніка після
підключення до автомоб-
ільного акумулятора може
не тільки поламатися, але
й згоріти.

ЯКУ ТЕХНІКУ НЕ
МОЖНА ПІДКЛЮЧАТИ

ДО АКУМУЛЯТОРІВ
Для живлення домашніх приладів українці почали

масово використовувати автомобільні акумулято-
ри. Насамперед тому, що вони набагато дешевші, ніж
газові, дизельні та бензинові генератори. Але заряд-
жати від них можна не всю техніку. Та й використан-
ня автомобільних акумуляторів вдома має свої зас-
тереження.




