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КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА
ТУРКІВЩИНІ НЕ ЗАФІКСОВАНО
Дякувати Богу, цьогорічний Великдень, який позначений світовою пандемією, Турківщина
зустрічає без жодного хворого на коронавірусну інфекцію. Медики, в міру своїх можливостей,
докладають усіх зусиль, щоб виявити можливий вірус, як кажуть, на ранній стадії. Дві мобільні
групи й надалі тестують осіб, які повернулися з-за кордону або ж мали контакт із хворими.
Також швидкими тестами діагностовано всіх стоматологів поліклініки, службовців райдержадміністрації. Зразу ж після свят тестування пройдуть й прикордонники та працівники установ та організацій.
За інформацією заступника головного лікаря КНП «Турківська ЦРЛ» Петра Ігнацевича, уже використано 310 швидких тестів (290 – привезених раніше та 20 – з чергової партії, доставленої у район днями
в кількості 500 штук).
Медики вкотре звертаються до жителів району максимально самоізолюватися, виходити з дому
лише в нагальній потребі, одягаючи маску та рукавиці. Великодні свята проводити в колі сім’ї з тим,
щоб не стати розповсюджувачем цієї небезпечної інфекції, або ж не заразитися від інших. Якщо
дотримуватимемось усіх санітарних вимог, можливо COVID-19 й обійде Турківщину.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогі краяни!
З великими сподіваннями зустрічаємо ми
Пасхальні свята. Зі щирою надією несемо
до Господа свої молитви: щоб дарував здоров’я і світлу долю
нашим близьким, у
стрімкій життєвій
круговерті оберігав
їх від спокус та розчарувань. Ми просимо
миру
та
єдності для рідної
землі, сил та мудрості, щоб творити і
розвивати власну
державу,
Божої
благодаті для кожної української родини. І полишаючи
сумніви та безнадію, як ніколи палко віримо в силу любові й
добра.
У час великих потрясінь, що випали на
долю України та її народу, ця віра особливо
необхідна кожному.
Нехай же чудо Воскресіння Христового
зміцнює усіх нас на життєвому шляху, спонукає до милосердя та добрих вчинків, додає
сил, аби гідно пройти усі випробування. Вірю,
що зі світлими помислами, щирою молитвою та любов’ю один до одного ми зуміємо
подолати всі негаразди, повернути мир та
спокій на українську землю.
У ці святкові Пасхальні дні щиро бажаю
вам, дорогі жителі Турківщини, радості, злагоди й добра. Аби щастям, теплом і любов’ю
повнились ваші домівки, а віра ніколи не
полишала серця!
Нехай благословить та береже Господь
наші сім’ї, наш край, рідну Україну!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю вас з найвеличнішим святом
для всіх християн світу
– Воскресінням Христовим!
Великдень
уособлює найсвятіші
духовні цінності та
прагнення, наповнює
наші серця вірою і
надією у здійснення
найзаповітніших мрій і
очікувань. Кожен знаходить у цьому святі
особливий
зміст,
співставляючи свої помисли і вчинки з високою християнською духовністю. Великдень
пробуджує в нас прагнення бути добрішими і милосерднішими.
Нехай же це свято принесе вам і вашим
близьким благополуччя і весняне відродження, додасть сили в усіх добрих справах, а життя стане світлішим і прекраснішим. Своїм воскресінням Христос довів: найбільші труднощі,
найважчі біди, які випадають на нашу долю,
можуть і будуть переможені! Це особливо
важливо пам’ятати в часи важких випробувань.
Відзначаючи перемогу життя над смертю,
не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли
за Україну. Особливо уклінно прошу Божої
ласки для кожного, хто й сьогодні захищає
Україну. Адресуючи один одному найкращі побажання доброго здоров’я, миру, щастя і оптимізму на шляху подолання викликів сьогодення, спільно з вами прошу Божого благословення, і вірю, що єдність, заснована на
віковічних християнських цінностях, і надалі
згуртовуватиме нас на рідній батьківській
землі.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Віталій БАБЯК, голова Турківської РДА.

16 квітня свій ювілейний день народження відзначила дорога, кохана дружина, чуйна і любляча матуся, щира і працелюбна жінка, жителька м. Турка Надія Михайлівна Зубрицька.
Дорогу іменинницю щиросердечно вітають із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – чоловік Зіновій, мама
Катерина, син Михайло, невістка Галина, свекруха Ганна і вся велика родина і
щиро бажають ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку
і довгого-довгого щасливого віку.
У цей святковий, весняний і
світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята,
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

На Світле Свято Воскресіння Христового святкує свій золотий ювілей кохана, чуйна, хороша і дбайлива, найкраща у світі
дружина, матуся, дочка, бабуся Стефа Юріївна Булельо.
З ювілейною датою її сердечно та з великою любов’ю вітають чоловік о. Іван, дочка Анна, зять о. Андрій, син Іван, невістка Василина, любимі онуки Іван, Костянтин, Марія-Кароліна і тато Юрій. Рідні бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, світлої радості в житті і просять у Господа, аби дарував їй добро, достаток, мирне небо над головою,
сімейне благополуччя на довгі і щасливі роки життя.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки з любов’ю нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Прекрасна душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!

Дорогу і турботливу, чуйну і дбайливу людину Катерину Федорівну Копко із с. Верхнє Висоцьке від щирого серця вітаємо із
65-річчям від дня народження!
Бажаємо нашій дорогій ювілярці міцного здоров’я – на довгі
і щасливі роки життя, родинного тепла, великого людського щастя, добра, достатку, миру, Божої опіки на життєвій стежині.
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!
З любов’ю і повагою –
чоловік, діти з сім’ями, мама Анастасія.

У зв’язку із карантинними заходами, обсяг
«Бойківщини» тимчасово зменшено.
Сподіваємося, що це – не надовго, і вже
після завершення карантину в нас усе буде
добре, і газета «Бойківщина» виходитиме
у звичному форматі.
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Христос дає нам всім надію
на мир, здоров’я, добре майбуття!

Шановні жителі Турківщини!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням!
Великдень — найдобріше та найсвітліше свято. Воно
приходить до нас разом зі справжньою весною, символізуючи оновлення та відродження. В цей святковий день серця людей наповнюються радістю та любов’ю до ближніх, а у душах пробуджуються надії та сподівання. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість, перемогу Сина Божого, дарує надію та впевненість у
завтрашньому дні, поселяє спокій
у серцях, укріпляє віру у краще майбутнє.
Нехай велике свято Воскресіння
Христового покладе початок новим
перемогам і звершенням у вашому житті. Нехай здійсняться всі ваші добрі задуми і справи, мрії та прагнення. Бажаю, щоб ніколи не залишало
вас і ваших рідних Боже благословення, Господня ласка зігрівала, обдаровувала міцним здоров’ям, приносила добро, радість та щастя!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою – депутат Верховної Ради України
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Шановні земляки!
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!
Світле свято Великодня спонукає нас до добрих справ
та помислів. Так само як Син Божий Ісус Христос пожертвував заради людства найдорожчим – власним
життям, ми повинні вчитися жертвувати задля своїх
ближніх, не очікуючи за це жодної винагороди. У ці дні
варто усім нам ще раз згадати, що ми є, перш за все,
християнами і повинні любити ближнього, вірити у краще майбутнє і докладати максимум зусиль для його
втілення. Веселих усім нам свят Великодня – у здоров’ї,
щасті, в добрі та любові – на довгі літа!
Явилась милість нам Господня!
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня,
Вітаю щиро кожну я сім’ю!
Бажаю щастя й злагоди в
родині,
Та благодаті Божої з небес!
І хай по всій лунає УКРАЇНІ:
– Христос Воскрес!
– Воістину Воскрес!
Мирослава ПАВЛИК,
керівник депутатської фракції ВО «Батьківщина» у
Турківській районній раді.

Шановні мешканці Львівщини!
Щиро вітаю Вас зі світлим і радісним святом – Воскресінням Христовим!
Великдень – це найбільше християнське свято. Це
час великого очищення всіх нас,
що символізує чистоту помислів,
свято надії, духовного відродження та оновлення. В ці дні, очікуючи на Боже благословення, ми
відчуваємо радість і натхнення,
віримо у вічне життя і перемогу
добра над злом. Цього року ми
святкуємо по іншому, особливо у колі сім’ї, у спільній молитві у
наших домівках молитовно
єднаємося великою християнською українською родиною. Сьогодні, як ніколи, проходячи непростий період нових випробувань, кожному з нас потрібні
єдність і сила духу. Христове Воскресіння дає нам сили
боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних
умовах, вчить, що життя вічне все одно переможе.
Хай не буде у наших серцях місця зневірі, відчаю і
недобрим помислам, нехай вони оминають кожного з
нас, незалежно від обставин і життєвих суєт. Вірю, що
Христове Воскресіння зміцнить наш дух, додасть сил
успішно подолати будь-які кризи і випробування. Нехай
християнська любов, щастя, добробут та злагода запанують у наших родинах, а віра в Бога і любов до України
єднають усіх нас!
З молитвою в серці залишаймося вдома.
Христос Воскрес!
З повагою голова Львівської обласної державної
адміністрації Максим КОЗИЦЬКИЙ.

Шановні працівники і ветерани галузі культури району!
Дозвольте щиро привітати вас зі святом Світлого Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість
перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у
завтрашньому дні, поселяє
спокій у серцях, укріплює
віру у краще майбутнє.
Нехай це свято принесе у
вашу оселю радість і спокій,
а в душі запанує любов та
мир, хай Бог благословляє
ваші родини на щасливу
долю та довгий вік. Нехай Великдень дарує вам надію і
оптимізм, спонукає до духовної єдності задля спільного
блага.
Зичу вам доброго здоров’я, сімейного затишку, успіхів
та здійснення усіх задумів.
Лілія ЯВОРСЬКА,
начальник відділу культури, туризму та молоді.

Дорогі колеги, працівники освіти, ветерани освітянської галузі Турківщини, батьки, учні!
Від щирого серця вітаємо вас з Воскресінням Христовим!
Нехай яскраве світло цього Великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію,
радість і щастя людям. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне
небо, а поруч – улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння,
гармонію і радість, а передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі вісті. Хай
віра допомагає Вам долати усі життєві труднощі.
Сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, благодаті, милості, душевного тепла.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Оксана МАНЮХ, начальник відділу освіти Турківської РДА,
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ, голова районної профспілкової організацій освітян
району.

Дорогі мешканці Львівщини!
На вихідних ми разом відзначатимемо найбільше
свято усіх християн – Воскресіння Христове.
На жаль, цього року нам доводиться святкувати його
у нових умовах. Бо маємо виклик, з яким досі не зустрічалися ні ми, ні весь світ.
Поширення небезпечного інфекційного захворювання Ковід – 19
вже забрало десятки тисяч життів
в Європі.
Це спонукає нас, владу, духовенство, медиків, правоохоронців та
служби порятунку, з великою відповідальністю поставитися до вимог
карантину та відзначення Великодніх свят.
Вкотре звертаюся до мешканців
області!
Залишайтеся дома. Не дайте вірусу ще більше розповсюдитися через те, що ми дуже хочемо піти на Службу у церкву, посвятити паску, відвідати рідних та близьких. Ми це обов’язково зробимо, зробимо разом, але уже наступного
року! А зараз не будемо ризикувати своїм здоров’ям та
здоров’ям близьких. Великодній кошик можна посвятити дома, в колі сім“ї, послухати Службу Божу онлайн і
привітати рідних через відеозв“язок. Можемо взяти за
приклад наших сусідів-поляків.
Кожен біля своїх домівок вийшов з кошиками, а священик на віддалі освячував паски.
Отож, вітаю усіх зі прийдешнім Святом Христового
Воскресіння! Нехай кожен день Ваш дім наповнюється
затишком, теплом, миром, добробутом.
Світле свято Великодня — день, коли, здавалося б,
неможливе може стати дійсністю, тому не переставаймо вірити.
Будьмо здорові! Божої Вам опіки!
Олександр ГАНУЩИН,
голова Львівської обласної ради.

Дорогі земляки!
Кожен день наближає нас до найбільшого православного свята – світлого Христового Воскресіння. Цей день
– улюблений багатьма з дитинства – зазвичай є символом радості, очікування зустрічі з
непізнаним, з вічною таємницею
буття.
Свято Воскресіння Христового
засвідчує непереможність життя і
не залишає місця для зневіри. Упродовж усього свого життя ми шукаємо істину, долаємо випробування, торуємо собі шлях у житті, а
поміж тим усвідомлюємо, що Христос і є наша Дорога, Правда і Життя, і якщо ми діємо за Його волею,
якщо відчуваємо Його присутність,
ми здолаємо будь-які виклики і випробування.
Дозвольте побажати вам усім міцного здоров’я, миру,
добробуту, душевної рівноваги і родинного затишку. Нехай воскреслий Ісус береже і благословляє кожну родину!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Михайло ДЗЮДЗЬ,
депутат Львівської обласної ради.

Шановні медики, ветерани медичної галузі району!
Із щирою вдячністю, радістю і сердечним піднесенням вітаємо вас зі світлим і радісним святом - Великоднем.
Нехай Свято Великодня стане для кожного початком
нового життя — кращого та
добрішого і принесе вам
злагоду,
добробут,
успішність та процвітання.
Нехай ваші душі будуть
багаті на добро, як святковий стіл, чисті як великодній рушник і веселі, як
українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю здоров’я, радість, віру, надію і любов.
Христос Воскрес! Воістину воскрес!
З повагою – адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ».
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ВЕЛИКДЕНЬ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Цьогорічний Світлий Празник Христового Воскресіння Україна, в тому числі й Турківщина,
зустрічає й відзначає в умовах карантинних заходів. Відповідно внесено значні корективи в проведення богослужінь, поклоніння Плащаниці, освячення пасок. Священнослужителі, а також
влада, рекомендують неухильно дотримуватися санітарних норм, щоб вберегти себе, своїх
рідних та оточуючих від коронавірусної інфекції, яка, власне, зараз стрімко поширюється.
У церквах розроблено спеціальні заходи, про які, через мережу Інтернет, провізорів, проінформовано
громадян.
Щодо поклоніння Плащаниці, то людей просять не підходити й не цілувати її, а помолитися на відстані
й поцілувати серцем та душею та вшанувати поклоном. Спеціальний графік розроблено й щодо освячення великодніх кошиків. Щоб не було скупчення біля храмів міста, настоятелі виїжджатимуть до віддалених церковних братств і там, біля капличок, окроплять паски свяченою водою. А тим, хто прийде з кошиком до храму, рекомендують дотримуватися дистанції – мінімум 2 метри, бути в захисних масках, рукавичках, не брати з собою дітей, не йти сім’ями, бажано не йти святити паску людям похилого віку. У церкві св.
ап. Петра і Павла в м. Турка освячення безперервно триватиме з 15.00 год. до 19.00 год., в міру надходження людей, о 13.00 год. освятять паски в Завалині, о 13.30 год. – на Слободі, о 14.00 год. – Середній
Турці, Старому Селі, о 14.30 год.– вул. Січових Стрільців та Лікті. У церкві Різдва Христового (Ровінь)
освячення триватиме з 14.00 год. до 18.00 год. Тут також священник виїжджатиме на визначені вулиці.
Про це проінформовано парафіян.
У Середній Турці, у храмі Св. Миколая, святитимуть паску о 17.00 год. і о 18.30 год. , на подвір’ї храму,
дотримуючись усіх санітарних норм. У Горішній Турці (церква Успіння Пресвятої Богородиці) – о 16.00
год., також на території церкви. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці паски будуть освячувати з 13.00
год. до 18.00 год., а о 19.00 год. – біля каплички у Завалині (Хресна Дорога). Також з дотриманням усіх
санітарних норм.
Віриться, що з дотриманням усіх санітарних вимог пройде освячення пасок та відбудуться богослужіння і в селах району. А тому всім нам до цього треба підійти з особливою виваженістю та відповідальністю.

«ЗБЕРЕЖИ ЗДОРОВ’Я МЕДИКУ»
Практично із запровадженням надзвичайної ситуації в Україні, у зв’язку з поширенням COVID19, педагоги Турківщини активно включилися в
роботу з допомоги медичним закладам району,
зокрема в придбанні засобів захисту. Таким чином стартувала благодійна акція «Збережи здоров’я медику», яку зініціювала Наталія Гошівська, радник голови райдержадміністрації. Вона ж
стала її координатором. У соціальній мережі Вайбер створено групу «Школи. Протидія коронавірусу», де висвітлюють збір коштів.
На даний час участь в благодійній акції взяли понад 25 педагогічних закладів району. Зібрано кошти
в сумі понад 25 тисяч гривень. Уже закуплено 10
одноразових захисних костюмів для медичних працівників, маски, рукавиці, захисні щитки, деззасоби. Їх
передано працівникам КНП «Турківський РЦ ПМСД»,
КНП «Турківська ЦРЛ», Турківському відділенню центру екстреної медичної допомоги, окремо – дитячому відділенню КНП «Турківська ЦРЛ». Найближчим
часом засоби захисту отримають і боринські медики.
Для запобігання виникнення і поширення COVID19 та гасіння пожеж в екосистемах, педагогічною
спільнотою закуплено мотообприскувач, який передано рятувальникам. А вчора надзвичайники, з допомогою цього апарата, уже провели обробку деззасобами сходових кліток та територію при вході у
всіх турківських школах та міські зупинки громадського транспорту. Після Пасхи така обробка буде проведена і в сільських навчальних закладах.
Як повідомила редакцію Наталія Михайлівна, збір коштів триває. І , в міру їх поступлення, педагоги й
надалі будуть закуповувати засоби захисту та боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження, який святкуватиме цими весняними днями, медсестру перев’язочну поліклінічного відділення Юлію Іванівну
Яворську і бажають шановній ювілярці щастя земного, здоров’я від Бога, радості без
ліку і довгого-довгого віку!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження, який святкуватиме цими весняними
днями, молодшу медичну сестру травматологічного відділення Ольгу Михайлівну Германович і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, радості в житті, довгих і
щасливих років життя під Божим благословенням.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
Любові й милості Господь наділить
І довгих літ, що сонцем виграють.

Турківська організація Української Спілки ветеранів Афганістану щиро вітає з ювілейним днем народження бойового
побратима Йосипа Івановича Батька.
Шановний ювіляре, доля вела Вас непростими стежками.
Складаючи шану мужності і силі духу, з якими Ви пройшли всі
випробування, прийміть від нас слова великої вдячності,
шани і поваги. Зичимо Вам міцного здоров’я і
оптимізму, сили й енергії, успіхів у роботі і
гарного настрою, любові від рідних, поваги
від людей, рясних Божих благословінь на
многії і благії літа!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ!
Найперше хочу подякувати своїм рідним, близьким, колегам,друзям , депутатам, землякам з Турківщини, священнослужителям, за
колосальну підтримку в цей непростий для мене час.
Для тих, хто радіє моїм проблемам, поясню, що мене ніхто не затримував, а суд ні від чого не звільняв.
Високий суд кваліфіковано розібрався в суті питання і відмовив
прокурору у взятті мене під варту.
Вважаю, що за мою принципову позицію, як керівника та депутата
відносно мене чинять провокаційні дії.
Всі, хто мене знає, зроблять правильні висновки. Як депутат обласної ради, я допомогав тисячам людей без жодної особистої вигоди.
З 5 березня по даний час я перебуваю на лікарняному, оскільки
останні декілька років маю проблеми з серцем.
Час пройде і все розставить на свої місця.
Всім щиро дякую і до перемоги!
В єдності - сила!
Михайло ДЗЮДЗЬ.

ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО
Щоб запобігти поширенню COVID-19, на час карантину у всіх закладах освіти Турківщини, як і по Україні
в цілому, запроваджено нову форму навчання, яку школярі і вчителі опановують вперше, – дистанційну.
За такою формою здійснюється навчальний процес й у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Зокрема, дистанційне навчання сприяє поширенню
інформаційно - комунікаційних технологій, використанню їх засобів. Найкращий інструмент для такого виду
роботи — це найпоширеніший месенджер Viber. Використовуючи Viber, а також Instagram, вчителі та учні нашої
школи швидко організували групи у соціальних мережах, куди входять учні класу та всі вчителі, які ведуть у
них уроки. Учні відправляють результати виконання завдань у групу у вигляді фотографій, сторінок зошита чи
просто текстів, організовується інформування про наступні уроки, їх час, формат та інше. Також є вчителі, які
створили зі свого предмету групу для класу – окрему від
координаційної групи у Viber, щоб не змішувати все до
купи. У цій групі проходить навчання в реальному часі з
учителем в режимі голосового дзвінка, аудіовідеочату.
У процесі навчання учитель спілкується з учнями, пояснює матеріал, відповідає на запитання, обговорює проблему, проводить опитування. Звичним є проведення
ДН у вигляді відеоконференції-конференції в онлайн
режимі. Також використовується відео з Ютуба для пояснення нового матеріалу, сайти з певного предмету,
відеопрезентації, перегляд буктрейлерів, короткі аудіокниги. Дітям подобається працювати у конструкторі

навчальних ігор LEARNINGGAPPS, де можна створювати інтерактивні вправи.
Слід сказати, що використовуються не одна, а різні освітні
платформи, такі як Освіторія,
Всеосвіта, На урок, де учні виконують онлайн-тести різних
складностей, флеш-картки, задачі, самостійні роботи.
Вчителі нашої школи роблять
все для того, щоб, окрім подання нового матеріалу, надати учням більше підтримки, уваги,
адже вони і так страждають від
соціальної самоізоляції і вимушеного сидіння вдома!
Початкова школа Турківської
ЗОШ №1 з перших днів карантину взялася за самоосвіту : треба було навчитися як у
турборежимі організувати дистанційне навчання у своїх
класах. Навчальні вебінари та покрокові інструкції у Ютубі
були для вчителів початкових класів путівниками та

координаторами у цьому «океані дистанційного навчання. Але вони швидко розібралися, допомагаючи одне
одному. За той час вже почали з’являтися нові навчальні
вебінари щодо того, як організувати дистанційне навчання з учнями. Переглядаючи їх, вчителі лише підвищували свою самооцінку, оскільки побачили, що все роблять правильно. Отже, багато вчителів створили свої
віртуальні класи у Google claasroom, де викладають
завдання, тести, додаючи навчальні відео, аудіозаписи
пояснення завдань, ведуть електронні журнали та виставляють дітям оцінки у електронні щоденники. Завдання планують звечора, яке з’являється у віртуальному класі о 9.00 ранку. Також деякі вчителі опанували
ресурс Padlet - це віртуальна дошка, на якій дають можливість учням писати, додавати фото чи відео, відповідати на питання, дискутувати, додавати аудіозаписи
читання творів чи віршів... Ця дошка інтерактивна і чудова для цікавішого подання матеріалу як вчителям, так і
дітям. Паралельно є групи у Вайбері, Месенджері, закриті групи у Фейсбуку, де також йде навчання, поради,
аудіо та відеозаписи пояснень, консультації з різних
предметів початкової школи.
Хочу щиро подякувати відділу освіти Турківської РДА
за вмілу організацію атестації педагогічних працівників
району, яка також відбувалася в онлайн-режимі, через
відеозв’язок у Вайбері. Голови комісій виходили на зв’язок відповідно до графіка, представляли своїх педагогів.
Учителі, які атестувалися вперше, мали можливість самі
в реальному часі відповісти на запитання членів атестаційної комісії.
Леся ШПАК,
директор Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
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ЗБІЛЬШЕНО ШТРАФИ ЗА
ПІДПАЛ СУХОЇ ТРАВИ

ПЛАТІТЬ ЗА СВІТЛО БЕЗПЕЧНО І З ДОТРИМАННЯМ КАРАНТИНУ!
ТОВ «Львівенергозбут» піклується про безпеку мешканців Львівщини і закликає своїх клієнтів оплачувати за електроенергію в онлайн-сервісах. Просимо усіх допомогти своїм рідним, близьким, сусідам
сплатити за світло через Інтернет.
БЕЗ КОМІСІЇ і не виходячи з дому Ви можете розрахуватись:
- в особистому кабінеті ТОВ «Львівенергозбут» через сервіси iPay.ua або ПриватБанк;
- через сервіс iPay.ua;
- через мобільний додаток Monobank.
Також клієнти ТОВ «Львівенергозбут» мають можливість оплатити за електроенергію
онлайн через сервіси:
- EasyPay;
- Portmone.com;
- Ibox Bank.
Для цього достатньо ввести в обраному
сервісі свій особовий рахунок (десятизначний
код), вказати дані платіжної картки та здійснити оплату. Особовий рахунок можна дізнатись
на квитанції про оплату спожитої електроенергії за попередні періоди, яку Ви отримали при розрахунку у пунктах прийому платежів.
Увага! Радимо зареєструватись у чат-боті ТОВ «Львівенергозбут» у VIBER і Ви оперативно будете
отримувати інформацію про стан Вашого рахунку з посиланням на безкомісійну оплату. Щоб приєднатись, відскануйте QR код на телефон, на якому встановлений Viber.
Окрім цього, якщо Ви хочете щомісяця отримувати інформацію про нарахування за світло SMSповідомленням на Ваш телефон, а рахунки за електроенергію на електронну пошту — для цього
просто залиште свої дані на сайті ТОВ «Львівенергозбут»: lez.com.ua
Важливо! За інформацією Міністерства енергетики та захисту довкілля, через неоплати за електроенергію виникла загроза порушення стабільного електропостачання споживачам, у тому числі і населенню. Тому оплата за світло зараз як ніколи важлива. Дякуємо всім нашим клієнтам, які з розумінням
ставляться до ситуації і вчасно оплачують за електроенергію!
ТОВ «Львівенергозбут».

ВІДЛЕТІВ У ЗАСВІТИ
Скорботний спомин
Цими передвеликодніми днями минає сорок днів як представився до Господніх палат відомий турківчанин, військовий
льотчик, ревний християнин, вмілий порадник, щира, добродушна людина – Іван Панцир.
Для себе в житті він вибрав не легку,
але почесну професію льотчика й гідно
проніс її репутацію через усе життя,
щораз подаючи приклад молодшим, та
й навіть старшим колегам по службі.
Доля розпорядилася так, що йому двічі
доводилося побувати на афганській
війні. В екстремальних умовах, й завжди із загрозою для життя і здоров’я, там
він з колегами виконував надважкі завдання, доставляючи гвинтокрилом бойові розвідувальні групи у найвіддаленіші
гірські ущелини. Завдяки високому професіоналізму разом з товаришами по
службі врятував не одне життя. Часто
поранених доводилось евакуйовувати
під шквальним вогнем. Але вистояв й повернувся з війни орденоносцем, хоч і з важкими душевними ранами.
Уже перебуваючи на заслуженому відпочинку Іван Тодорович
займався громадською роботою. Був серед лідерів районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, зустрічався з молоддю і як людина з великим життєвим досвідом вміло давав слушні
настанови та поради. До його думки завжди прислухалися друзіафганці, цінували за непохитність волі, активну громадську та життєву позицію, доброту і щирість.
Як ревний християнин він докладав багато зусиль для прослави
віри християнської, по-дитячому радів успіхам і здобуткам парафії.
Декілька років тому до численних бойових нагород додався й орден від Української Православної Церкви – як вияв пошани та вдячності.
Нам не віриться, що Івана Тодоровича немає серед нас, хоч душевно він наче поряд. Завжди виважений, конкретний, безкомпромісний і принциповий. Власне, таким він назавжди залишиться в
наших серцях.
Пам’ятаємо. Цінуємо. Не забудемо.
Турківська районна організація
Української Спілки Афганістану.
Продам бджолосім’ї (бджола карпатська) – до 20 вуликів.
Ціна – договірна. Адреса: с. Беньова, Турківський район, п. Михайло.
Тел.: 0671082459.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.

Турківському житлово-комунальному управлінню потрібний на роботу працівник із
укладання договорів із населенням.
Вимога – наявність базової
або вищої юридичної освіти.
Звертатися
за
тел.;
0667026749.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на
металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силік атну,
вогнетривку, клінкерну, цемент,
вапно, шифер, плоский шифер,
блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру, кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тротуарну плитку,
поребрик, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси, ворота. Надаємо послуги
а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31;
099-632-57-98; 3-13-77.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон,
який передбачає посилення відповідальності за дії, спрямовані
на забруднення атмосферного повітря і знищення рослинного світу, зокрема, за підпал сухої трави.
«Випалювання рослинності призводить до руйнування ґрунтового покриву і його збіднення. Вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні
частини їх коріння. При стихійному спалюванні трави вогонь може
охопити великі території і стати причиною знищення диких рослин і
загибель тварин. Крім того, існує загроза лісових пожеж і загоряння
житлових будинків, а також короткого замикання, якщо поблизу
проходять високовольтні лінії електропередач», - повідомляє пресслужба глави держави.
Закон передбачає покарання у вигляді штрафу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої
рослинності або її залишків. Суми в документі значно збільшені.

Штрафи передбачають:
- за забруднення атмосферного повітря - від 30,6 тис. до 51 тис.
грн;
- за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу - від
91,8 тис. до 153 тис. грн;
- за порушення вимог пожежної безпеки в лісах громадянами від 1530 до 3400 грн;
- за порушення вимог пожежної безпеки в лісах посадовими особами - від 4590 до 15,3 тис. грн;
- за самовільне випалювання рослинності або її залишків громадянами - від 3060 до 5100 грн;
- за самовільне випалювання рослинності або її залишків посадовими особами - від 15,3 тис. до 17 тис. грн.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

МАЙОНЕЗ ДО
СВЯТКОВОГО СТОЛУ
Майонез – обов’язкова заправка практично на кожному столі.
Його використовують у різних салатах, зокрема в улюбленому багатьма салаті «Олів’є». Сьогодні стало модним готувати майонез удома. Ми вирішили розповісти вам один із багатьох рецептів.
МАЙОНЕЗ ІЗ ЖОВТКІВ
Інгредієнти: 1 яєчний жовток, 1/2 ч. л. гірчиці, дрібка цукру, дрібка
солі, 100 мл оливкової олії, 1/2 ч. л. лимонного соку,
Спосіб приготування:
Для приготування майонезу нам знадобиться один яєчний жовток, який ми добре збиваємо віничком із гірчицею, сіллю і цукром. У
готову однорідну масу поступово вливаємо оливкову (можна замінити соняшниковою, а можна скомбінувати в пропорції 1:1) олію.
Секрет цього майонезу в тому, що збивати його потрібно не дуже
швидко і не надто повільно. Тільки-но отримана маса починає прилипати до віничка, можна вважати майонез готовим. Щоб він став
світлим, але не білим (пам’ятайте, домашній майонез не буває ідеально білим, як магазинний), додайте трохи лимонного соку або
яблучного або бальзамічного оцту.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
колишньому повару школи Марії Миколаївні Ільницькій з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка – Михайла.
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