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 Щиросердечно і з любов’ю вітаємо з ювілейним днем на-
родження коханого чоловіка, люблячого і турботливого тату-
ся, найкращого у світі, доброго і щирого дідуся –  Василя Іва-
новича Гуя, жителя м. Турка.

Дорогий наш ювіляре,  міцного-міцного  Вам здоров’я,  безліч
світлих і радісних днів у житті, успіхів
на спортивній ниві,  великого людсь-
кого щастя, родинного тепла, достат-
ку, миру, Божого благословення – на
многії і благії літа!

Нехай Тобі щасливо у світі жи-
веться,

Нехай лиш добро і достаток
ведеться.

Хай щастя і радість приходять
до хати,

Хай доля дарує ще років бага-
то.

Щоб тільки все гарне в житті
повелося,

Хай збудеться все, що іще не
збулося.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
З любов’ю – дружина Оксана, дочка Людмила, зять Акобам,

онучок Арманчик; син Мар’ян, невістка Іванна, онучок Ромчик;
дочка Юля  і вся велика родина.Колектив Турківської ДЮСШ «Юність» щиросердечно вітає з

ювілейним днем народження досвідченого, вмілого тренера,
який виховав багато титулованих спортсменів-тенісистів, настав-
ника з багаторічним стажем, спортсмена, надійного товариша,
щиру і добропорядну людину – Василя Івановича Гуя.

Шановний ювіляре, бажаємо Вам міцного здоров’я – аж до
століття,  достатку, радості, спортивної  удачі, Божої ласки і опі-
ки на довгій життєвій стежині.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогого і люблячого чоловіка, турботливого та-
туся, доброго і щирого брата Миколу Івановича Гуя,
жителя с. Присліп, з ювілейним днем народжен-
ня  від щирого серця вітають дружина Ганна, сини
Віталій, Іван, Андрій, На-
зар, дочка Уляна; брати
Василь та Богдан, сестри
Софія, Оксана, Люба з
сім’ями та вся велика ро-
дина. Вони бажають до-
рогому ювіляру міцного
здоров’я, мирного неба
над головою, родинного
достатку, життєвих сил,
Господнього благосло-
вення на многії і благії
літа!

В цей радісний день, в
ювілейне це свято,

Хай доля намітить
ще років багато.

Відпустить здоров’я, щастя й добра
І ласкою повниться рідная хата
Багато в ній буде людського тепла.
Нехай тільки радість приносять роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Матінка Божа від зла береже,
Сили, здоров’я, добра додає!

Вихованці та  їхні батьки  сердечно вітають з ювілейним
днем народження талановитого тренера з настільного тені-
су, доброго наставника, свого улюбленця, щиру і добропоряд-
ну людину –  Василя Івановича Гуя і
бажають шановному ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого- довгого щасливого
віку!

Нехай Господь завжди у поміч
буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щас-

тя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Церковний комітет та громада церкви
Зіслання Св. Духа с. Нижнє Висоцьке щи-
росердечно вітають з  Днем Ангела насто-
ятеля о. Романа Роля.

В с е ч е с н и й
отче, бажаємо,
аби Ви завжди
були здоровим,
щасливим, спов-
неним життєвих
сил та енергії. Не-
хай всі тривоги
обходять Вас сто-
роною, а життя
дарує стільки ра-
дості, щоб її виста-
чило на всіх.
Божої Вам опіки
та Ангела-охорон-
ця на довгій життєвій ниві!

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє!
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогого  і люблячого, чуйного, щирого  і турботливого брата
Василя Івановича Гуя з ювілейним днем  народження від

щирого серця і з великою любов’ю
вітають брати Микола та Богдан, сес-
три Софія, Оксана, Люба з  сім’ями
та вся велика родина і бажають ша-
новному  імениннику, щоб усі наступні
дні у житті були наповнені світлою ра-
дістю, добром та злагодою, а Господь
дарував міцне здоров’я, добробут та
щастя на многії і благії літа!

Нехай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не да-

дуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

ÏÐÎÃÍÎÇÎÂÀÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ
ÁÞÄÆÅÒÓ ÇÁ²ËÜØÅÍÎ

Вчора сесія Турківської міської ради практично безпроблемно прийняла бюджет на 2023 рік.
Його обраховано в сумі 82000,8 тис. грн. У тому числі: загальний фонд – 80470, 0 тис. грн.,
спеціальний фонд – 1530,8 тис. грн.. Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на мину-
лий рік у порівнянні до плану зі змінами на 2022 рік збільшено на 10835,1 тис. грн.., або на 8, 37%
відсотків.

 А загальний обсяг видатків бюджету Турківської міської територіальної громади  на 2023 рік, з
урахуванням міжбюджетних трансфертів, становитиме 121948000 грн. В тому числі: по загальному
фонду – 120417200 грн., по спеціальному фонду – 1530800 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 78271662 грн., забезпечення продуктами харчу-
вання – 3490000 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 17568100 грн., інші видатки –
21087438 грн. Видатки на освіту передбачено в сумі 56742800 грн., з них 38680000 грн. підуть на
зарплату з нарахуванням. З бюджету Турківської територіальної громади заплановано фінансування
видатків на медицину в сумі 4367200 грн., з них 3344800 грн. – на оплату енергоносіїв. На соціальний
захист та соціальне забезпечення передбачено видатки в сумі 4282000 грн., культуру і мистецтво –
9450000 грн.,  на державне управління – 26114000 грн.,   ДЮСШ «Юність» – 2675000 грн.,  житлово-
комунальне господарство – 6500000 грн., економічну діяльність – 10000000 грн.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу і люблячу, щиру і турботливу, дбайливу, добру сер-
цем дружину, матусю, бабусю і прабабусю Людмилу Михайл-
івну Марусяк з ювілеєм  сердечно і з любов’ю вітають чо-
ловік Михайло, дочка Любомира, зять Ярослав, дочка Гали-
на, зять Микола, онуки –  Марина з чоловіком Миколою, Та-
міла з чоловіком Юрієм, Ярослав з дружиною Іванною, Міша,
правнуки  – Злата, Аліна, Владислав, Андрій, Аделіна і ба-

жають дорогій ювілярці міцного здоро-
в’я, невсипущої життєвої енергії, мирно-
го, ясного неба над головою,  поваги від
людей, любові від рідних, благополуччя і
достатку, рясних Божих благословінь.

 Низький Вам уклін від дітей та
онуків,

Здоров’я  міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди!
Спасибі, рідненька, за ночі безсонні,
Спасибі, матусю, за те, що Ви є.
Хай  Матінка Божа від зла захищає,
Господь хай здоров’я і сил додає.

Церковний комітет та парафіяни церкви святого Димит-
рія Солунського с. Вовче сердечно вітають  з днем народ-
ження та Днем ангела свого настоятеля, о.-декана Романа
Кавчака і бажають йому міцного-
міцного здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла, успіхів на ниві
служіння Господу і людям, рясних
Божих  благословінь.

У день Вашого Ангела-хороните-
ля

Бажаєм Вам, в Бога благаєм.
Здоров’я, ласки й сил з вершин.
І щиро просим довгих літ
Для Вас, на цій Христовій ниві.
За працю і духовний плід
У Бога будьте Ви щасливі!

Цими листопадовими днями  відсвяткував свій день на-
родження житель с. Верхнє Висоцьке Ярослав Юліанович
Дем’яновський – чудова людина, добрий порадник і това-
риш.

З цієї нагоди його щиро вітає сім’я Богдана Михайлика з
Вовчого і бажає шановному імениннику здоров’я, невпинної
життєвої енергії, родинного тепла, сповнення усіх планів і
мрій, рясних Божих благословінь.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Станом на сьогодні, завдяки
титанічній праці наших енерге-
тиків, комунальників та надзви-
чайників, у Львівській області є
можливість подавати світло,
воду та тепло у кожну домівку,
але в енергосистемі України не
вистачає потужності. Це на-
слідок масованого ракетного
удару, який ворог завдав по всій
країні 23 листопада, а також ра-
кетних ударів впродовж наступ-
них днів, які, на щастя, Львівську
область оминули!

Нагадаю, усі області живлять-
ся від однієї енергосистеми.
Тому зараз одночасно користу-
ватися електроенергією та во-
дою можуть 50% споживачів
Львівщини. Перебоїв з поста-
чанням тепла нема.

Також відповім на найпоши-
реніші запитання, які ви пише-
те мені.

ЧОМУ В СУСІДНЬОМУ МІСТІ/
СЕЛІ/ БУДИНКУ НАВПРОТИ ВСЕ
СВІТИТЬСЯ, А В НАС НЕМАЄ
СВІТЛА ВЖЕ ДРУГУ ДОБУ?

Вимкнення запроваджують
всюди. Виняток – об’єкти кри-
тичної інфраструктури. До них
належать медзаклади, ТЕЦи,
насосні станції, військові об-
‘єкти, об’єкти, які забезпечують
подачу води, зв’язок, сервери,
зберігання ліків, органи право-
порядку. До об’єктів кри-
тичної інфраструктури на
Львівщині належать 25%
споживачів Львівобленер-
го. Якщо будинок живить-
ся від однієї лінії з такими
об‘єктами, живлення у ньо-
му також не виключати-
муть.

І ще одне щодо «будинку
навпроти»: будьмо чесни-
ми, ви ж не спостерігаєте
за ним 24/7. Часто саме
тоді, коли вам включили
світло, будинок навпроти –
знеструмлений, але ви
займаєтеся своїми справа-
ми і не звертаєте на це ува-
ги.

ЧОМУ ГРАФІКИ ПЛАНО-
ВИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ НЕ
ВІДПОВІДАЮТЬ ДІЙСНОСТІ?

В Україні є одна енергосисте-
ма. Якщо ворог обстрілює енер-
гооб‘єкти в одній області, від
цього страждає вся країна. Так
і сьогодні: через обстріли в
інших регіонах, на Львівщині ви-
мушено запровадили екстрені
відключення. Це означає, що
графіки відключень зараз не
діють. Про такі ситуації немож-
ливо попередити заздалегідь.

Щоб знати актуальну ситуа-
цію в нашій області, зайдіть на
офіційний сайт Львівобленерго
у розділ «Чому немає світла?»

ЧОМУ Я НЕ МОЖУ ДОДЗВО-
НИТИСЯ В КОЛ-ЦЕНТР
ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО?

Насамперед хочу нагадати: у
кол-центрі також працюють
живі люди. Пам’ятайте про це,
коли комунікуєте з ними. Ніхто
не міг передбачити, що полови-
на області може залишитися

без світла, тому кол-центр не
спроможний одночасно прий-
няти дзвінки від всіх. Але ви мо-
жете швидко отримати інфор-
мацію щодо відключення за
своєю адресою на гарячій лінії
Львівобленерго у фейсбуці, у
чат-ботах у вайбері і телеграмі.

ЧОМУ СВІТЯТЬСЯ ВИВІСКИ,
РЕКЛАМА І СТОВПИ НА ВУЛИЦІ,
А МИ СИДИМО БЕЗ СВІТЛА?

Включати чи виключати вулич-
не освітлення вирішує місцева
влада – керівництво вашого
міста чи села, а не Львівська
ОВА, яку я очолюю, чи Львівоб-
ленерго.

Включати чи виключати рек-
ламу, вивіски та інші декорації,
які в межах робочого часу
підсвітлюють об‘єкти, що є у при-
ватній власності, вирішують
власники цих об‘єктів. Тут ми
можемо розраховувати лише на
совість власників.

Але також треба розуміти, що
окремі будинки «світяться», бо
використовують альтернативні
джерела енергії (генератори,
акумулятори та інше), і їх не зав-
жди виставляють перед мага-
зинами чи ресторанами, щоб
ми могли з впевненістю сказа-
ти, хто від чого живиться.

За моїм наказом від 21 жовт-
ня на Львівщині діє заборона

на використання усіх видів
зовнішнього освітлення на час
комендантської години, окрім
освітлення вулично-дорож-
ньої мережі та об’єктів критич-
ної інфраструктури. Також діє
заборона на освітлення зовні-
шньої реклами, розміщеної на
фасадах будинків та споруд,
спеціальних конструкцій –
після завершення робочого
часу суб’єктів господарюван-
ня, незалежно від організацій-
но-правової форми. Ця заборо-
на діє для усіх. Якщо маєте
інформацію про порушників,
телефонуйте у поліцію.

ЯКБИ ДЕРЖАВА НЕ ЕКСПОР-
ТУВАЛА ЕЛЕКТРИКУ НА ЗАХІД,
МИ Б МАЛИ СВІТЛО

Це наратив, який поширює
poсійська пропаганда. Цей
фейк давно вже спростували.
Насправді Україна припинила
експорт електроенергії в Євро-

пейський Союз ще з 11 жовтня
– після масованого ракетного
удару. З того часу усі потужності
української генерації працюють
виключно для потреб жителів
України.

Замість підсумків: я читаю
коментарі з обуренням від кож-
ного і кожної з вас. Я розумію,
що ситуація дуже ускладнює
вам життя. Але, на жаль, ні я, ні
наші енергетики не можуть вип-
равити це одномоментно.

Ми і надалі маємо дефіцит
потужності в енергосистемі краї-
ни, тому не можемо одночасно
заживити всіх.

Звертаюся до кожного, у кого
вдома є світло: подумайте про
тих, хто без живлення. Утримай-
тесь від використання порохо-
тягів, мікрохвильовок, кавова-
рок, посудомийних машин та

інших потужних приладів. Кори-
стуйтесь електроенергією лише
за нагальної потреби, так ми
зможемо одночасно заживити
більшу кількість споживачів.

Якщо ми не будемо перена-
вантажувати систему, енергети-
ки зосередяться на ремонтах
пошкоджених об’єктів, які уск-
ладнюються з кожною наступ-
ною ракетною атакою.

Пам‘ятаєте, як ми всі раділи і
пишалися нашими енергетика-
ми, які після ракетних ударів у
жовтні змогли заживити об-
ласть за кілька годин? Зараз
енергосистему рятують ті ж
люди, тільки їм значно важче,
бо в енергооб‘єкти нашої краї-
ни поцілили ще десятки
pociйських ракет. Хіба ці фахівці,
які працюють на виснаження,
не заслуговують зараз підтрим-
ки, а не прокльонів?

Максим КОЗИЦЬКИЙ,
начальник Львівської ОВА.

ÏÐÎ ÂÈÌÊÍÅÍÍß ÑÂ²ÒËÀ
ÒÀ ÏÎÕ²ÄÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ

У цьому дописі я мав би розповісти про ключові події з жит-
тя Львівщини у різних сферах за останні сім днів, але про що
б я не писав, ви надсилаєте мені коментарі лише на одну
тему. Тому сьогодні підсумок тижня присвячую виключно
енергетичній ситуації у нашій області.

Загублений державний акт на право власності на земельну
ділянку серія ЯМ  №592992, виданий на підставі рішення Роз-
луцької сільської ради від 06. 04. 2012 р. на ім’я Семена Михай-
ловича Куруса, вважати недійсним.

3 грудня святкуватиме свій ювілейний день народження
житель с. Радич Михайло Іванович Маркович.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого батька і діду-
ся з нагоди дня народження сердечно вітають сини Степан
і Мар’ян, дочки Марія та Ірина, невістки Оксана і Яна, зяті

Іван і Петро, онуки – Христина, Рос-
тислав, Діана, Дам’ян, Софія і
Матвій. Усі вони бажають іменинни-
ку міцного-міцного здоров’я, життє-
вого оптимізму, родинного тепла,
миру, злагоди, добра – на многії і
благії, даровані Господом, літа!

Спасибі, рідненький, за вічну
турботу,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях

палає,
А руки, мов крила, внучат при-

гортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили.
Ви найбільшого  щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
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Старт  знищенню лісів дав
Сталін. В кінці 40- х років ХХ ст.
головою Дрогобицької області
чи секретарем був наш земляк
Яворський. Так ось в 1945 р.
приходить йому телеграма, що
в такий-то день, о такій-то годині
з ним хоче говорити Сталін.
Яворський   зі  страхом  сів біля
телефону і чекає, що скаже
Сталін. Нарешті Москва на
зв’язку, із слухавки телефону –
голос Сталіна: «Донбасу нужен
лес». І більше ні слова. А це оз-
начало безконтрольне вини-
щення лісових багатств Карпат,
яке і до сьогодні не припиняєть-
ся. Нищилися вони повсюдно.
Особливо Майданські праліси в
околицях Зубриці і Головсько-
го, що на Турківщині. Я маю на
увазі  не  рубки лісгоспами, які
не в силі впильнувати розкра-
дання любителями легкої нажи-
ви.

 Тішить те, що нарешті дано
старт на збереження не тільки
лісів на Турківщині, але й істо-
ричної пам’яті, історичних подій,
які відбувались тут. Я маю на
увазі Національний природний
парк «Бойківщина», в якому
працюють не байдужі люди не
тільки до природи,  але й до
історії нашого краю і до Украї-
ни. Вони подають на сторінках
преси короткі розповіді про
історію нашого краю. І, головне,
що очолює цей  колектив моло-
дий, ініціативний фахівець
Віталій Земан. Наші гори багаті
не тільки  на ліси, які, на жаль,
дотепер по-хижацьки вирубува-
лись, а точніше, розкрадались,
але  й на тваринний і рослин-
ний світ.

 На схилах гір ростуть широ-
колистяні і хвойні   дерева –
смерека, ялиця біла, явір, мод-
рина, береза, черемха, бук та
багато плодово-ягідних та інших
кущів.

Трав’яний покрив складаєть-
ся з цілющих рослин – щавлю,
папороті, морени запашної, ко-
питняку, розхідника звичайного,
шавлії лісової, звіробою, коню-
шини білої, Іван-чаю, підбілу, га-
в’язу (чорнокореня), кульбаби
лікарської, подорожника (баб-
ки), грициків звичайних, рути
лікарської і ромашки,
підсніжника звичайного. Всіх
видів рослин, що зустрічаються
на Турківщині, є понад дві ти-
сячі.

Тут є багато цінних їстивних
грибів – білі гриби, лисички, си-
роїжки, маслюки, опеньки,
підберезники, підосичники та
ін.

Тваринний світ також досить
різноманітний. У нас водяться
вовки, зайці, лисиці, дикі свині,

європейські косулі, карпатські
олені, білки, рисі, дикі коти, вид-
ри, куниці, борсуки, їжаки, лис-
ки та ін.

І пташиний світ відзначаєть-
ся різноманітністю – як тими
птахами, що постійно живуть тут
влітку і взимку, так і тими, що
прилітають до нас на літо. Зок-
рема водяться малий і великий
яструби, орел-карлик, зозуля,
канюк, сова осоїд, горіхівка (лус-
куріх), дятел (жавка) , горобець,
зяблик, ворона, сорока, синиця,
жайворонок, ластівка, дрізд,
чиж, в’юрок та багато ін.

 До Другої світової війни в
річках водилось багато цінної  та
різноманітної риби, яку і тепер
рідко зустрінеш. Це форель
(пструг), бабець (головець),
карпатський пічкур, рибець,
бистрянка, липівка та ін..

Є тут і різнні плазуни: сала-
мандра плямиста, тритон кар-
патський, вуж, прудка ящірка,
веретільниця, інколи можна зу-
стріти отруйну змію, на болотах
водиться багато жаб та  комах
різних видів.

На землях, в річках і лісах зу-
стрічається близько 70 видів
ссавців, 75 – земноводних, пла-
зунів, понад 200 видів птахів і 47
видів риб.

Карпати багаті мінеральними
водами. Це всім відомі джере-
ла мінеральної води в Розлучі,
Івашківцях. В Лімні вже в 1881
році було відкрито санаторій на
базі багатющих мінеральних
вод, що містять йод, бром,
органіку, гідрокарбонат натрію
та кремнієву кислоту. У Нижній
Яблуньці, крім сірчаних вод, є
торфогрязі, що лікують ревма-
тизм.

Багаті Карпати й на підземні
родовища. Тут є поклади нафти,
газу, кам’яного вугілля, вапняків,
залізних руд, міді, солі та інші.

Але нас мають  більше ціка-
вити  наземні скарби, а не ви-
копні, оскільки наш край має
розвиватися, а мешканці жити
за рахунок відпочинкової
індустрії та туризму. Як свідчать
історики, на теренах Карпат ще
з середини ХІХ  – початку ХХ ст.
ці галузі господарювання
стрімко розвивались. Але без
допомоги влади тут не обійти-
ся. Вона має організовувати і
допомагати підприємцям, які
хочуть організовувати  відпочин-
ковий бізнес, давати  пільгові
кредити, не обкладати податка-
ми. Як це робилося до Другої
світової війни. В Сянках була
одна з найбільших в Карпатах
туристична база. Особливою
популярністю  користувалися
лижний туризм і лижний спорт.
Першу лижну  трасу  Львівщини

(Сянки-Пікуй)  було відкрито в
1913р. 16 березня 1936р. тут
відкрили найкращий лижний
центр Польщі –  на 150 місць.
Поруч  із Сянками лижний ту-
ризм і спорт  розвивали в Либо-
хорі, Гусному, Яворові, Бітлі.
Найважливішими шляхами
лижного туризму позначені
Сянки-Пікуй-Климець-Славсь-
ке-Чорна Ропа-Орів-Мальман-
сталь-Розлуч-Турка-Сянки. У
Турці 17 лютого 1935р.  було
відкрито 40-метровий трамплін,
а перед тим, 15 січня 1933р. –
50-метровий природний
трамплін у Розлучі, який був дру-
гим за величиною в Європі.

Слід відмітити, що хоч Польща
була для нас чужою державою,
але частково дбала про еконо-
мічний розвиток Карпат, підтри-
муючи туризм, спорт і відпочи-
нок.  У 1934 р. було прийнято
ухвалу, згідно з якою готелі та
пансіонати, де налічувалось
менше 12 кімнат, звільняли від
податку на прибуток. Крім того,
були сезонні податкові знижки.
Якщо взяти сьогодні довоєнний
стан, а це понад 20 років нашо-
го життя у своїй незалежній
державі в кінці ХХ ст. - на почат-
ку ХХІ ст., то наш край у сфері
економіки опустився до рівня
ХУІ-ХУІІ ст.., порівнюючи з тим,
що було в кінці ХІХст. – на почат-
ку ХХ ст.

 Головною  причиною є те, що
основна  маса наших громадян
вихована комуністичним ладом,
де людина практично не мала
права  матеріальної власності.
Через те вона і не думала, та й
не мала права і врешті-решт не
мала грошей, щоб побудувати
хоч невеличкий готель чи буди-
нок відпочинку.

Тепер, як громадянам, так і
владі, потрібно змінити  своє
ставлення до приватної влас-
ності. Не дивлячись на війну,
владі слід  подумати і  спряму-
вати хоч частину зусиль на роз-
виток гірських районів. Мається
на увазі, розробити хоч якийсь
план їхнього піднесення і доб-
робуту  жителів. Прийняти зако-
ни про пільгове оподаткування
і кредитування.

Принагідно коротенько роз-
повім  про сотню «Біра», бо це
є славна, хоч і трагічна, історія
визвольного руху від московсь-
ких окупантів на наших теренах.

Весною 1947р. Москва орган-
ізувала виселення українців із
споконвічних українських зе-
мель, які віддала Польщі. Цю
антилюдську протиправну опе-
рацію назвала акцією «Вісла».
Війська УПА залишились без
найменшої підтримки, в тому
числі сотня «Біра» – Василя
Шишканинця. У вересні 1947р.
ця сотня з боєм пробралась че-
рез кордон біля Сянок і між
Карпатським, Либохорою, по-
над Бітлею забрались в район
г. Шибеля, де для неї були підго-
товлені криївки і частково харчі.
Про її перебування там довіда-

лись московські окупанти і
організували з майже усієї тоді-
шньої Дрогобицької області
війська МГБ, НКВД, прикордон-
ників, міліцію. Як твердить істо-
рик Григорій Дем’ян, всіх їх було
понад три тисячі плюс «ястреб-
ки». А повстанців – 76, для яких
8 лютого 1948р.  стало роковим.
Перед ранком кухарі готували
сніданок і Вища Добра Сила
дала їм знак про небезпеку,
скинувши котел з  їжею з вогню.
І тут через кілька хвилин мос-
ковські  найманці відкрили во-
гонь по вартових і по криївках. В
цей день загинуло 24 повстанці,
яких привезли в Бориню  як до
райцентру і поклали лежачи
обличчям догори під стінку
НКВД, щоб люди впізнавали
рідних. Боринчани, хоч і впізна-
вали своїх, але виду не подава-
ли. На другий день ще підвезли
чотирьох мертвих повстанців і
всіх їх, тобто 28, захоронили за
селом на г. Бабінець. Решти 48
воїнів доля майже невідома.
Розповідають  жителі Митої, Ро-
сохача, що влітку знаходили в
лісах погризені тіла, а то й ске-
лети тих, що знесилені і ранені
притулились до стовбура сме-
реки чи ялиці і померли.

У 1990 році активісти РУХу
перезахоронили повстанців, що
були просто закопані на Бабін-
цю, на цвинтарі в Борині. На
могилі  поставили звичайний
хрест, зварений з труби. Я вирі-
шив встановити кращий, попро-
сив метал, електроди, відрізні
круги у підприємців і майстри
профтехучилища, за розпоряд-
женням тодішнього директора
Макаревича, зварили гарний
оригінальний хрест, висотою
2,50 м, в якому є 24 хрести. Про-
блема була встановити цей
хрест на могилі, тому що вагою
він біля 700 кг. Допоміг це зро-
бити тодішній голова Боринсь-
кої селищної ради Орест Яцку-
ляк з робітниками-комунальни-
ками.

Перед тим, я в розгубленні,
сам собі сказав: «Господи, до-
поможи мені встановити на
місце цей хрест і я більше за
таку важку працю не візьмуся».
Десь на третю ніч мені сниться
сон. Що я у великій кімнаті, де
стоїть теж великий стіл, на яко-
му багато плакатів, розміром
1,4 до 1,5 м довжиною і  30-40
см шириною, на  яких різні добрі
повчання і основне –  російсь-
кою мовою, яку я не святкую, хоч
знаю її непогано. Запам’ятало-
ся тільки одне: «Человек, кото-
рый трудится, чтобы пить и ку-
шать, результатом его труда
есть удобрение для огорода.
Человек, который трудится на
благо общества, труд его есть
благословен и благодарен». На-
прошується висновок, що люди-
на має дбати про сім’ю, оточую-
чих і основне  – про свою дер-
жаву. Сьогодні, коли москалі
розв’язали війну проти України,
проти кожного з нас,  то ми, ко-
жен на своєму місці, зобов’я-
зані робити все, щоб якнайш-
видше вигнати їх з України.

А на місцевому рівні дбати про
свій край, про природу, яка нас
обігріває, напуває чистим по-
вітрям і водою. Врешті-решт
годує нас.

Слава Україні ! Героям Сла-
ва!

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, член КУНу.

(Далі буде)
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Наші рідненькі Карпати багаті лісами,
Протічками та річками, а люди – піснями.

Справді, всі багатства Карпат після Другої світової війни
занедбано і не використовуються належним способом,  по-
господарськи, крім лісу. Ліс став справжньою наживою для
тих, хто хоче легкого хліба, добре  жити і не працювати. Пішов
у ліс – вкрав 8-10 м  кубічних ділової деревини, продав. і вже є
гроші, за які можна не тільки смачно поїсти, але і випити
оковитої.

Інженерно-педагогічний ко-
лектив Турківського професій-
ного ліцею глибоко сумує з при-
воду смерті колишньої праців-
ниці закладу, практичного пси-
холога – Ольги Михайлівни Са-
каль та  висловлює щирі співчут-
тя викладачу спецдисциплін
Богдану Михайловичу Сакалю
та інспекторці по кадрах Марії
 Ігорівні Сакаль з приводу тяж-
кої втрати – смерті дружини та
свекрухи.

Трудовий колектив Бітлянсь-
кого ЗЗСО І- ІІІ ст. висловлює
щире співчуття завгоспові Юрію
Миколайовичу Тяжкуну з приво-
ду тяжкої втрати – смерті бать-
ка.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Ó ÍÈÆÍ²É
ßÁËÓÍÜÖ²

ËÞÒÓÂÀÂ ÂÎÃÎÍÜ
У понеділок,  28 листопада,

близько десятої години ранку,
до служби порятунку 101 над-
ійшло повідомлення про поже-
жу в с. Нижня Яблунька в гос-
подарській будівлі, критій ши-
фером. До місця події було ске-
ровано вогнеборців 28-ї ДПРЧ
м.Турка, 58-го ДПРП смт. Бори-
ня та МПК с. Н.Яблунька.

Внаслідок пожежі господарську
будівлю знищено. Також серйозно
постраждав поруч розташований
дерев’яний житловий будинок. Во-
гонь тут знищив дах та пошкодив
чималу частину перекриття.

Врятувати вдалося два житлові
будинки та дві господарські будівлі.

До ліквідації пожежі було залу-
чено 9 рятувальників та 3 одиниці
спецтехніки.

Наш кор.

ÏÓÍÊÒÈ ÍÅÇËÀÌÍÎÑÒ²
ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²

З настанням холодів та в си-
туації, коли часто вимикають
електроенергію, особливо ак-
туальними є облаштування
пунктів незламності, раніше їх
називали пунктами обігріву.

В межах Турківської територіаль-
ної громади їх уже створено три.
Перший, основний  – у приміщенні
міської ради (вул. Січових
Стрільців, 62),  з графіком роботи з
8.00 до 17.00 год., другий, додатко-
вий  –  у залі очікування залізнич-
ного вокзалу м. Турка,  по вул..
Міцкевича, 16, працюватиме  ціло-
добово. Третій, додатковий –   у
приміщенні станції швидкої допомо-
ги КНП «Турківська ЦМЛ», за адре-
сою с. Завадівка, вул.  Військове
містечко, 8 а. Також працюватиме
цілодобово.

У Боринській територіальній гро-
маді наразі облаштовано один та-
кий пункт, у приміщенні Риківської
гімназії. Графік роботи – з 9.00 до
17.00 год.   Найближчими днями
пункт незламності  відкриють й у
приміщенні Боринської селищної
ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Верхньовисоцької
амбулаторії висловлює щире
співчуття Надії Петрівні Висо-
чанській з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

УСПІХИ ЮНИХ ШАШКІСТІВ ТУРКІВЩИНИ
У Львові, в приміщенні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №101 Марії Покрови для глухих дітей, 26

листопада відбувся чемпіонат Львівської області з шашок-64 серед юнаків та дівчат,  організований управлінням
молоді та спорту Львівської ОДА (начальник Роман Хім’як) та обласною федерацією шашок (президент Іван Ільниць-
кий), за сприяння депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча, який придбав медалі для нагородження призерів
змагань.

Турнір провели за круговою системою у
кожній віковій групі. Учасники змагались
на сучасних електронних шахових годин-
никах з контролем часу 12 хвилин до кінця
партії + 5 секунд кожному гравцеві за хід.

Основна боротьба розгорнулась між
шашкістами Турківщини (тренер-викладач
Богдан Москаль) та шашкістами Яворів-
щини (тренер Юрій Кунець).

Успішно виступили в цих змаганнях учні
Турківської ДЮСШ “Юність” (директор
Василь Ціко), які завоювали 11 медалей
(5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові).

Так, серед юних надій до 8 років у дівчат
чемпіонкою стала Софія Леневич з Тур-
ки, а у юнаків – Юрій Ясінський з Лосин-
ця. У цій же категорії до 10 років чемпіон-
кою стала Юлія Ясінська з Лосинця. Вона в додатковому матчі перемогла Тамару Мурис з Турки, якій дісталося друге місце.

Особливо гостро точилась боротьба за чемпіонство серед дівчат у об’єднаній групі до 13 і 16 років (2006 р.н. і молодші).
Чемпіонкою області стала Соломія Крецул. Друге місце посіла Віка Голованич, а третє - Павліна Голованич. Вони зуміли
залишити позаду себе старших за віком дівчат з Яворова і Львова і одержали по дві медалі за кращі результати в категоріях до
13 і 16 років.

Серед юнаків до 16 років (2006 р.н. і молодших) Андрій Кузьо з Турки завоював бронзову медаль.
Переможці та призери у своїх вікових групах були нагороджені дипломами та медалями.
Дирекція ДЮСШ «Юність», учні та батьки вдячні голові Турківської міської ради Ярославу Паращичу і начальнику відділу

освіти, культури та туризму Михайлу Блажівському за виділений автобус «Школярик» (водій Михайло Кузьмак) для перевезення
юних спортсменів Турківщини до місця змагань.

Відкриття змагань, після вшанування
пам’яті за загиблими воїнами України
хвилиною мовчання, провели директор
Турківської ДЮСШ “ Юність” Василь Ціко
та тренер Василь Гуй. У змаганнях взя-
ли участь понад 20 учасників. Проходи-
ли вони за круговою системою (5 підгруп,
з 5 сетів до 3 перемог). Активно спостер-
ігали та вболівали за виступами своїх
дітей батьки та емоційно підтримували
їх.

Переможцями змагань стали: серед
юнаків 2-3 класу І місце посів Михайло
Куліковський, ІІ – Назар Фазан, третє –
Мар’ян Малетич. Серед учнів 4-5 класів
перемогу святкував Ярослав Боцко, дру-
гим став Олег Хащівський, третім –
Андрій Максимович.  Шестикласники
розділили між собою місця так: перше
місце –Денис Бончук, друге – Іван Хомик,
третє – Владислав Роздольський.

Цікаво пройшли змагання з волей-
болу серед дівчат, присвячені 25-ій
річниці утворення ДЮСШ “Юність”.
Відкрив їх, після хвилини мовчання та
виконання Державного Гімну, дирек-
тор спортшколи Василь Ціко, а го-
ловний суддя змагань, кваліфікова-
ний тренер Ігор Мись ознайомив учас-
ників з правилами їх проведення. Суд-
дівство на ігрових майданчиках забез-
печив Андрій Розлуцький.

Ігри проходили за круговою системою.
Протягом п’яти годин на волейбольних
майданчиках точилася вперта бороть-
ба. Перше місце посіла команда

«ДЮСШ – 3», друге – команда «ДЮСШ-
4», третє – «ДЮСШ -1», четверте місце
дісталося  волейболісткам «ДЮСШ-2».

Усі переможці були нагороджені куб-
ками, грамотами та медалями Турківсь-
кої ДЮСШ “Юність”. Кращим гравцем
турніру стала Юлія Васьків. За команду
переможців виступали: Ірина Малетич,
Юлія Васьків, Авеліна Крижанівська,
Вікторія Яворська, Софія Павлик, Софія
Федорко.

Нагородження провели Василь Ціко,
Ігор Мись та Андрій Розлуцький.

А в перервах між волейбольними мат-
чами був проведений турнір з гирьового
спорту серед юнаків 2006 року народ-
ження та молодших. Учасники змагали-
ся в двоборстві  16-кілограмовими гиря-
ми (поштовх і ривок). Перше місце вибо-
ров Микола Лоневський (25 – по-
штовх,100 – ривок), друге – Володимир
Ференц (20 – поштовх 105 – ривок),
третім став Владислав Козарик (18 –
поштовх, 62 – ривок).

Юнаки нагороджені грамотами та ме-
далями Турківської ДЮСШ “Юність” та
грошовими преміями від почесного ак-
тивіста спорту нашого Бойківського краю
Мирона Мамчака.

Спортсмени та організатори змагань
щиро дякують Мирону Івановичу, за
підтримку силових видів спорту, та голов-
ному судді проведення змагань Василю
Поточному, який виховав не одне поко-
ління гирьовиків.

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÒÐÅÍÅÐÀ
У неділю, 27 листопада, в спортивному залі Турківської гімназії ім.  Олек-

сандра Ільницького відбулися змагання серед юнаків та дівчат Турківської
ДЮСШ “Юність” з настільного тенісу, присвячені ювілею легендарного тре-
нера Василя Гуя. Його вихованці неодноразово посідали призові місця на об-
ласних та Всеукраїнських змаганнях. Завжди зосереджений, цілеспрямова-
ний, вимогливий, активний та справедливий, у цій нелегкій праці він заслужив
неабияку повагу серед жителів нашого чарівного Бойківського краю і не
тільки. Спортивні досягнення не промайнули безслідно. Василь Іванович був
нагороджений в номінації кращих тренерів України та став лауреатом премії
Віталія Кличка.

Серед дівчат 3-4 клас: І місце – Софія
Височанська, ІІ – Вікторія Галич, ІІІ –Ан-
геліна Яворсська; 5-7 клас: І місце –
Марічка Куліковська, ІІ – Вероніка Галич,
ІІІ – Вероніка Тисовська.

Усі переможці були нагороджені гра-
мотами Турківської ДЮСШ “Юність” та
особливими преміями для заохочення
наших юних спортсменів в такий нелег-
кий час від пані Оксани Марич – началь-
ника відділення “ОКТАВА ФІНАНС”. Та-
кож було нагороджено грамотою в ном-
інації наймолодший учасник Михайла Ку-
ліковського, який ще отримав приз від
ювіляра – Василя Гуя – ігрову ракетку,
яка, думаю, в недалекому майбутньому
принесе юнаку ще більші успіхи у зма-
ганнях.

Дирекція Турківської ДЮСШ “ Юність”
щиро дякує всім учасникам, організато-
рам, хто долучився до даного дійства, а
Василю Івановичу бажаємо щастя, здо-
ров’я, миру та Божої ласки на многії і
благії літа та в майбутньому виховати ще
на одну когорту спортсменів.

ÄÎ ÞÂ²ËÅÞ
ÑÏÎÐÒØÊÎËÈ

Добірку підготував директор ФСК “Карпати” Олег МЕЛЬНИК.


