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Усі 48 шкіл Турківщини відкрили

свої двері для школярів
Минулий вівторок   довгоочікуваним рясним дощиком   із затяжним  гуркотливим  громом

постукав у вікно всіх школярів, запрошуючи   їх до школи.  Так Господь  щедро поблагословив
наших дітей на щасливий  навчальний рік. Хтось з  матусею за руку несміливо  йшов  перший
раз у перший клас, а хтось – з радістю і  почував себе  як риба у воді  серед гамірної дітвори  –
своїх друзів та  однокласників.   Деякі  діти заскучали один за одним, вчителям також цікаво
було  зустрітися   зі  своїми  підопічними – чи підросли, як змінилися, якими стали за час канікул.
Та  неодмінно впадало у вічі ще одне – якась боязнь, пересторога, невизначеність – і серед
батьківської спільноти, і серед школярів та вчителів.  Цьогорічний  Першовересень  був не
тільки дощовим, а   ще й не  таким   відкритим, доступним для всіх, святковим, гамірним,
багатолюдним, із голосним  малиновим передзвоном шкільного дзвоника, як минулого року.
Можна сказати навіть – тривожним. І причиною цьому  став  коронавірус – хвороба, яка  пере-
мінила  ритм усього нашого життя, в тому числі і шкільного.   Де зміниться модель спілкуван-
ня, модель поведінки, процес навчання буде йти  зовсім по-іншому.  Чи впорається освітянська
система із цим викликом?  Адже  діти контактуватимуть між собою, і ризик зараження коро-
навірусом   у школах, дитячих садках, серед студентів – у  вищих навчальних закладах маємо
дуже високий.

– Ми  ретельно підготувалися до навчального процесу в умовах, що склалися  у зв’язку з пандемією
коронавірусу, – каже директор Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Леся Шпак. –  У кожному крилі школи відкри-
ли  три входи-виходи, в залежності від того, діти якої вікової категорії тут вчитимуться. Так що учні
перетинатися між собою не будуть, тільки у випадку, коли йтимуть до туалету. У нас розроблена інструк-
ція з безпеки життєдіяльності і вчителі ознайомлять  дітей з її правилами.  Щодо соціального дистан-
ціювання, то  в  класах парти розклали максимально віддалено, як тільки можна було, та дозволили  і
учням, і вчителям, бо це допускає теперішнє зонування, бути без масок. Поруч з методичним кабінетом
обладнано кімнату-ізолятор; у випадку, коли якась дитинка захворіє, вона перебуватиме там до прихо-
ду батьків.  Словом, сьогодні ми вчимося жити в тій ситуації, яка склалася, і надіюся, що із завтрашнь-
ого дня  навчальний процес у школі  буде   впорядковуватися і налагоджуватися.

Розпочався  новий – 2020-2021 навчальний рік  – із врахуванням  певних особливостей  епідемічної
ситуації в усіх населених пунктах району.  З понеділка в Україні почало діяти нове карантинне зонуван-
ня. Турківщина, на щастя, опинилася в зеленій зоні.

   Але   батьків, з огляду на складну епідемічну ситуацію,  до школи не впустили, окрім працівників
освітянського закладу.   Навіть батьки першачків залишилися чекати за дверима школи, на вулиці, І про
те, що відбувалося в класі, на святковому уроці,  вони дізналися згодом лише від своїх діточок. Усім
працівникам школи  проводили  температурний скринінг.  Не було цього року величних урочистих
святкових лінійок. Кожен  класний керівник, чи  вчитель початкових класів, організовував   свято Першо-
го дзвоника у своєму класі. І для цього були вибрані  різноманітні форми –  гра-квест, гра-подорож, гра-
знайомство…  Другий урок був єдиний  для всіх – профілактика Covid-19, з обговоренням основ безпе-
ки життєдіяльності учнів.

За даними відділу освіти Турківської РДА,  2020-2021 навчального року  за шкільні парти  у нашому
районі орієнтовно  сіло  5869 учнів.  Школярів Нової української школи (1-4-х) буде 2535. У перший клас
пішло 640 учнів. Є такі  школи, де   не будуть створені перші класи, а лише групи. Це – у Яблунові,
Буковинці та Радичі.  Щоправда, ці цифри на початку навчального року можуть змінюватися, адже є
випадки, коли  батьки, після кількох днів занять,  забирають дітей  в іншу школу чи в інтернат поза
межами Турківщини, або ж навпаки  – хтось ще  новий може прибути на навчання.

Проте сьогодні  ні вчителі, ні батьки, ні  учні точно не можуть  сказати, як буде  проходити цей
навчальний рік. Багато змін чекає на них, безліч випробувань,  чимало складних завдань, які потребу-
ватимуть мудрого  і виваженого вирішення. Та, попри все це, бажаємо нашим дітям рости здоровими,
досягати високих результатів у навчанні, бути активними у громадському житті, а педагогам та батькам
–  успіхів у  роботі та у вихованні дітей.

Ольга ТАРАСЕНКО.
На фото: учні 1-А класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та їх вчитель Галина Білинська.

Колектив Явірського НВК  щиро й сердечно, з побажаннями
міцного здоров’я, життєдайної енергії, вітає  із золотим юві-
леєм вмілого керівника, прекрасного педагога, чуйну, добру,
привітну людину – директора  Марію Степанівну Юсипович.

Шановна Маріє Степанівно!  Нехай мудрість сприяє Вам у
справах, удача завжди супроводжує всі Ваші добрі починання,
доля буде щедрою на вірних друзів, а людська вдячність – най-
вагомішим мірилом заслужених успіхів. Світлої радості  у житті,
земного щастя, щоденних радощів,
родинного благополуччя, мирного
неба, Господнього благословення і
опіки – на многії і благії літа!

Сьогодні ювілейну стоптано
стежину,

Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя   лише час-

тину –
Попереду багато ще доріг!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щодни-

ни
Із сонця й вітру, із роси й води.

Коханого чоловіка, люблячого, найкращого у світі батька, тур-
ботливого дідуся, дорогого свата, жителя м. Турка – Йосифа
Йосифовича Шила – з ювілейним днем народження щиро віта-
ють дружина Анастасія, дочка Надія, син Микола, зять  Олег,
невістка Лариса, внучки Анічка та Іринка, свати Розалія та Іван.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, достатку, миру, любові від
рідних, поваги від людей, Божого благословення на довгі роки
життя, щоб ми усією великою родиною могли привітати Вас зі
сторічним ювілеєм.

Бажаємо щастя у всьому,
На всіх перехрестях життя.
Хай серце не знає утоми,
Під сонцем ласкавим буття.
Снаги трудової без ліку,
Пошани, добра від людей,
Щасливого, довгого віку
І безліч веселих пісень.
Хай Бог ласкавий з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свя-

та –
Дарує щасливі і довгі літа!

  Золота  осінь принесла славне  і прекрасне свято – 60-
річчя –   нашій добрій, любій, дорогій, чуйній і турботливій ма-
тусі і найкращій у світі бабусі – Валентині  Петрівні Адіньяєвій.

Від щирого серця, прийміть, наша рідна, найкращі вітання з
побажаннями міцного здоров’я, щастя, добра, достатку і миру.

Хай світлою буде Ваша життєва доро-
га, любові Вам – від рідних, а ласки –
від Бога. Многая і благая Вам літ та
рясних Господніх благословінь!

Дозвольте, матусю, нам Вас
привітати

І найтепліші слова Вам сказати,
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під вікон-

цем.
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, рідненька, сто років

на  радість!
Спасибі Вам, люба, за Ваше теп-

ло,
За руки робочі, безсоннії ночі.

За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!
З   великою любов’ю і повагою – сини Ігор та Анатолій і дочка

Галина, невістки Олена  та Ірина,  зять Ігор;  любимі бабусині
онуки – Христина, Максим, Юрій, Владислав, Яна, Діана.
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ÑÕÈË²ÌÎ ÃÎËÎÂÈ
Â ÌÎËÈÒÂ² –

як вдячність за подвиг, за пожертву, за любов

День пам’яті захисників України вста-
новлений «на підтримку ініціатив гро-
мадськості та з метою гідного вшануван-
ня пам’яті військовослужбовців і учас-
ників добровольчих формувань, які заги-
нули в боротьбі за незалежність, сувере-
нітет і територіальну цілісність України,
увічнення їх героїзму, зміцнення патріо-
тичного духу у суспільстві...», відповідно
указу Президента від 23 серпня 2019
року.

Саме на ці серпневі дні 2014 року при-
пав пік Іловайської трагедії, коли в ре-
зультаті протистояння російським
військам, українські збройні підрозділи
потрапили у вороже оточення.

Як відомо, бої за важливий стратегіч-
ний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ –
тривали з середини серпня. Українським
військовим майже вдалося оволодіти
містом, але тут втрутилася російська ар-
мія. У плани Москви не входило здавати
важливий стратегічний пункт, тому вона
кинула проти українців свої регулярні
війська.

Досі тривають дискусії та ведеться
слідство щодо цієї трагедії.  За офіційни-
ми даними, під час Іловайської операції і
подальшого розстрілу в так званому «зе-
леному коридорі» 366 українських воїнів

У суботу, 29 серпня, ми вшановували Героїв, що загинули в боротьбі з рос-
ійськими загарбниками на Сході України. На превеликий жаль, з цього бойовища
не повернулися й жителі нашого району, які навічно стали небесними ангела-
ми й захисниками.

загинуло, 429 - отримали поранення
різного ступеня тяжкості, 128 потрапили
в полон, 158 вважаються зниклими без-
вісти.

Так, це – Герої. Хоч, на превеликий
жаль, ми далеко не всі розуміємо це та
цінуємо. У той час, коли патріоти різних
мастей вчили нас, як треба любити Ук-
раїну, доводили на мітингах і зібраннях
свій єдиний і унікальний патріотизм, вони
пішли на війну, не ховаючись, не прикри-
ваючись медичними довідками, хоч ро-
зуміли, що є велика небезпека. Війна, як
відомо, є війна. Там гинуть люди.

Важко зрозуміти людську байдужість,
яку останнім часом проявляємо стосов-
но загиблих Героїв, наших земляків.  Влас-
не через це отримуємо осуди від їхніх
побратимів, тих, кому пощастило повер-
нутися живими. Насправді на   прикладі
цих молодих захисників  української не-
залежності мало б виховуватися підрос-
таюче покоління. В школах не  лише раз
на рік. в день загибелі, чи в день народ-
ження Героя, варто проводити виховні
заходи, розказувати, якими були ці
хлопці, і якими залишилися   в нашій па-
м’яті. Прикро, але наразі цього немає.

Не вельми багаточисельною була по-
минальна церемонія з  їх вшанування в

тих населених пунктах, де народилися. З
ініціативи Турківської РДА, представники
влади відвідали могили загиблих, покла-
ли квіти, а священнослужителі відправи-
ли панахиди.  До цього були залучені за-
ступник голови райдержадміністрації
Василь Цибак, начальник відділу культу-
ри, туризму та молоді Лілія Яворська,
керівник апарату райдержадміністрації
Світлана  Гут, начальник відділу спорту,
оборонної роботи та цивільного захисту
Василь Поточний, начальник  управлін-
ня  соціального захисту населення Ми-
кола Гут,  головний спеціаліст відділу куль-
тури, туризму та молоді Світлана Баган,
працівник    управління соціального за-
хисту населення Мар’яна Крайняковець,
керівники Турківської міської ради. Ра-
зом з рідними вони вклонилися  Героям,
відвідавши могили Романа Мотичака в с.
Лімна, Михайла Романовича в с. Явора,
Михайла Іваничка  в с. Карпатське, Мико-
ли Кльоба та Василя Гунзи в с. Нижня
Яблунька,  Івана Сакаля в с. Завадівка,
Олександра Ільницького,  Богдана Пав-
лика та Юрія Міська в м. Турка.

Вони загинули в різні роки російсько-
української війни, за різних обставин. Але
всіх їх об’єднує те, що без вагань  і засте-
режень стали на захист України, і навіть
не усвідомлюючи цього, здобули собі сла-
ву й шану, залишившись тут, на землі, вічно
молодими. Наш обов’язок – пам’ятати
про це й розповідати дітям та онукам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– Ростиславе, хто буде балотуватися від партії
“Голос” у депутати на місцевих виборах?

– У рядах політичної партії «Голос» не зіпсовані пол-
ітикою професійні люди, які змогли навести порядок у
своїх колективах, організаціях і тепер готові докластись
до роботи в області. Головним чином серед нас
підприємці, лікарі, освітяни. Наприклад, Самбір пред-
ставляє Юрко Леськів – журналіст, пластун, голодував
на революції на Граніті і був активним учасником усіх
українських революцій. Богдан Скоропад з Жовкви.
Хлопцю 21 рік, і він - колосальний лідер, постійно на-
вчається і має багато енергії змінювати рідні краї. Не-
щодавно, завдяки його зусиллям, відкрили молодіжний
центр у Жовкві. Він став автором першої петиції в місті і
домігся її реалізації. У Новояворівську нашою голосів-
кою є лідерка благодійної громадської організації «Ди-

тячі мрії», керівниця соціального центру «Регіна» Ната-
лія Кулик. Вона допомагає людям з особливими потре-
бами. Є у команді юристка з IT компанії SoftServe Ната-
лія Галецька. Мирослав Карпінський - підприємець, гро-
мадський активіст і великий меценат. І ще десятки гідних
партійців. Ми ретельно підбирали команду. У “Голосі”
люди - професіонали своєї справи, які не толерують
корупцію. І це точно українці за духом і переконаннями.

– Що плануєте робити, коли станете владою на
місцях?

– Закласти дієву стратегію розвитку регіону. Ми вміємо
розмовляти зі світом, знаємо мови і маємо підприєм-
ницький хист, тому робимо ставку на залучення інвес-
тицій. Це дасть можливість створювати нові робочі
місця, забезпечувати програму соціального захисту.

Плануємо залучати мешканців області до напрацю-

вання програм та стратегій. Важливим є не стати одно-
осібною владою і працювати не тільки для людей, а
перш за все, з людьми. Відтак будемо впроваджувати
залучення мешканців до прийняття рішення. Кожен зна-
тиме, що і де відбувається, які рішення приймають де-
путати і керівники органів влади.

Викорінювати корупцію з органів місцевої влади бу-
демо через перевід роботи органів місцевого самовря-
дування в онлайн. Комп’ютер позбавлений людського
фактора, працює 24 години на добу і кожну дію фіксує.

А ще - дуже важливо створити можливості для реалі-
зації молоді у своїх громадах. Я, як пластун, знаю, як
важливо дати молоді реалізовувати себе і організувати
якісний відпочинок та розвиток.

– Ростиславе, ви надихаєте. Успіху вам!

Розмовляв Назар ГНАТИШИН.

Ростислав ДОБОШ:

“ÂÀØ ÃÎËÎÑ ÇÌ²ÍÈÒÜ ËÜÂ²ÂÙÈÍÓ”

Понад 100 регіональних команд партії “Голос” з усієї України змагаються за перемогу на місцевих вибо-
рах. Кого пропонують майбутніми депутатами та головами громад на Львівщині, яку програму будуть
втілювати і що відрізняє “Голос” від інших політичних сил, розповів координатор партії “Голос” на
Львівщині Ростислав Добош.

На фото – команда «Голосу» на Львівщині:
Захар Миляник, Іванна Герус, Ростислав Добош,

Наталія Галецька, Северин Хобзей, Роксолана Воро-
новська та кандидат у мери Києва Сергій Притула.

Подумайте, він відтинав спокуси ще за
дверима, як тільки вони починали стука-
ти в двері. Чому він не відкривав їм двері?
Що було у нього всередині і перешкод-
жало спокусі? У нього були святі спога-
ди. Вони займали його розум. Спокуса
стукала зовні, бажаючи ввійти, але не
було місця, щоб спокуса увійшла всере-
дину, його зупиняла пам’ять Божа. Ця
постійна перемога дала таку благодать
святому, що демони боялися його і вихо-
дили з людей.

Велика похвала тій людині, яка за бла-
годаттю Божою досягла того, щоб утри-
мувати диявола на відстані підступу.

Немає жодного смертного, жодної ду-
ховної людини і подвижника, який не був
би схильний підступам диявола. Тобто
кожна людина піддається спокусі. Якщо

у тебе відкриті вікна і двері, як буває з
мирськими, які не мають пізнання Бога,
тоді ворог досягає успіху і перемагає.

Духовні люди трудяться, щоб не відкри-
ти ворогові ні двері, ні вікна, ні щілини.

Гріх на ділі, той, який відбувається не в
серці, а через уста, або виражається в
якій-небудь дії, часто важко чинити, тому
що багато чого має посприяти для його
здійснення. Але гріх в розумі дуже лег-
кий. Людина може його зробити на будь-
якому місці і в будь-який час, і про нього
не дізнається ніхто. Зовнішня дія часто
не може статися й тому, що для цього
потрібно збіг багатьох обставин, і тому,
що цьому перешкоджає сором. Навпаки
ж, внутрішній гріх, гріх в думках, може пе-
реконати людину згрішити внутрішньо і
залишитися непоміченим.

Цей внутрішній гріх непомітний. Його не
бачать люди, але бачить Бог. І якщо ми
не боїмося людей і не соромимося, бо
цей гріх невидимий для них, то повинні
боятися Бога, тому що це духовно - мо-
ральний злочин відбувається перед Ним.

Багато людей обмануті своїм егоїзмом,
завдяки якому відбувається гріх.

Спочатку відбувається внутрішня зра-
да, і потім вона вже виявляється за до-
помогою членів тіла.

Тому необхідно посилена і невпинна
увага, посилена тверезість, як уже ска-
зано нами. Всередині нас повинен сто-
яти сторожа і вартовий, який би стежив
за вхідними та вихідними помислами,
упізнавав їх, щоб всередину не пробра-
лися шпигуни і не розпалили в державі
душі міжусобну війну.

Очі душі повинні бути чистими і мати
сильний зір, здалеку помічати ворога і
приймати відповідні заходи.

Скільки помислів нападає на нас по-
стійно! Дуже багато. Помисли кожної при-
страсті. І якщо душа володіє хорошим зо-
ром, то ще здалеку лагодить помислам
перешкоди. «Розвідка» душі визначає, що
пристрасть повинна повстати, і тут же
починає підготовку: розставляє вартових,

споруджує земляні вали і приходить в
готовність відбити атаку пристрасті.

Люди потрапляють в полон. При-
страсть схожа на змію, у якої всередині
отрута. Бувають великі змії, які дмуть, і
ця отруйна подиху отруює все, що знахо-
диться поблизу. Після цього вони ковта-
ють свою здобич. Так само поводиться і
змія гріха. Здалеку вона марнує отруту -
насолоду і паралізує розум, паралізує
сили. Людина потрапляє в рабство при-
страсті і мимоволі тягнеться до зла.

Люди, що опиняються в такому поло-
женні, свідчать наступне: «У цей час я не
можу опиратися, не можу нічого вдіяти».
Відповідь на це така: необхідно вжити
відповідних заходів, щоб справа не
дійшла до полону і роззброєння розуму і
серця. Виходячи з досвіду, як тільки ро-
зумний змій почне марнувати свою отру-
ту, ще здалеку, перш ніж він дійде до нас
і отруїть душу, ми повинні вжити заходів
для уникнення небезпеки. Тому що після
отруєння ми вже нічого не зможемо зро-
бити.

Коли людина буде переможена гріхов-
ними помислами і поступиться уяві, то
звідси, від уяви, і все зло! І коли він заз-
нає в розумі безліч духовних катастроф і
безліч разів буде поранений Сластолюб-
ними мріями, тоді, як тільки сатана зно-
ву прийде з подібними мареннями, як
тільки принесе їх уму, він відразу поло-
нить ними. Тому людина не повинна по-
ступатися, щоб мрії і пристрасті не поси-
лилися і не зміцніли.

Архімандрит Єфрем (Мораітіс)

«ÃÐ²Õ Â ÄÓÌÊÀÕ» ÍÅÏÎÌ²ÒÍÈÉ.
ÉÎÃÎ ÍÅ ÁÀ×ÀÒÜ ËÞÄÈ, ÀËÅ ÁÀ×ÈÒÜ ÁÎÃ

Один святий виганяв демонів, і ті його боялися. Його послушник поставив
йому питання:

- Старче, чому демони тебе бояться?
- Дитино, ось що я тобі скажу, - відповів старець, - у мене була плотська

боротьба в розумі, в помислах, але я ніколи не дозволяв собі поступитися
помислам. Завжди я вів війну таким чином, щоб фронт проходив у районі підсту-
пу, і ніколи не дозволяв дияволу пробитися далі підступу. І оскільки війна була
безперервною, то Бог дав мені це благословення, цю благодать, незважаючи
на всю мою негідність, щоб демони боялися мене і виходили.
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Педагогічний колектив Сигловатського НВК щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження   учителя фізичного виховання
Михайла Станіславовича Цапа і бажає шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого
щасливого віку.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
А Бог дає здоров’я і натхнення
Прожити ще багато  щедрих літ
Під Божим і людським благосло-

венням!

ßÊ ËÀÑÒ²ÂÊÀ Ó
ÂÈÐ²É, Â²ÄËÅÒ²ËÀ Â

ÇÀÑÂ²ÒÈ
Скорботний спомин про

Марію Співак
Коли невблаганна смерть приходить в сім’ю,

родину чи колектив, ми в розпачі та в нерозумінні
задаємо собі складне та загадкове питання: чому
так сталося, чому так рано? І не знаходячи
відповіді, уповаємо на волю Божу.

А в Господа, як відомо, свої плани стосовно всіх нас. Очевидно, Він
забирає у свої незбагненні вічні Господні палати найкращих, з тим, щоб
вони з високих небес молитовно оберігали нас  на землі сущій.

Рано, надто рано покинула земне життя наша колега, щира, відверта,
добродушна, чесна й відповідальна людина, начальник відділення по-
штового  зв’язку  с. Явора – Марія Співак. У земному житті Марія Іванівна
заслужила собі безсумнівний авторитет та повагу. Як в родині пошто-
виків, де  зразково відпрацювала 22 роки, так і в колективі держгоспу
«Прикарпаття», де пройшла шлях від простого робітника й до головного
агронома. Про це ми всі пам’ятаємо і згадуватимемо ще довго.

У  смутку осиротілим залишився наш колектив, який сьогодні  в скор-
боті є єдиним з родиною: чоловіком Володимиром, з яким Марія Іванівна
прожила 34 роки, синами Андрієм та Михайлом, невістками Наталією та
Надією, онуками Вікторією, Ангеліною, Оленкою та Веронікою. Глибоко
сумуючи з приводу непоправної втрати, висловлюємо  щире співчуття ро-
дині й віримо, що всемилостивий Господь прийме її світлу й щиру душу в
Царство Небесне.   А добрий спомин про Марію Іванівну назавжди зали-
шиться в наших серцях та в серцях тих, хто знав, любив і шанував її.

Із сумом і скорботою – колектив поштовиків Турківщини.

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ГОТУЮТЬСЯ
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Разом із тим, що в школах  Турківщини з вівторка розпочався навчальний процес, у
районному відділі освіти не забувають і про підготовку до опалювального сезону 2020-
2021 років. Адже час летить: не встигнемо зоглянутись, як у двері постукає холодна,
почасти й дощова,   осінь,   згодом – зима, тому навчання дітей має відбуватися не
тільки у затишних, а й в теплих класах.

За інформацією районного відділу освіти, на даний час, для підготовки шкіл до нового осін-
ньо-зимового періоду,  із  закладами   освіти Турківського району була укладена угода (від 16.01.
2020 року) з  постачання газу (40460 тис.м куб.) зі ТзОВ «Львівгаззбут». З постачання електро-
енергії договір  (від 27.01.2020 р.) укладено зі ТзОВ «Львівенергозбут» – на  1406610 кВт актив-
ної енергії, а також укладені угоди з постачання електроенергії зі ТзОВ «Львівенергозбут»  (на
93390 кВт) –  для Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. та з постачання теплової  енергії  для Турківського НВК,
на загальну кількість 292, 85 Г/кал –  зі ТзОВ «Прикарпаття-інвест».

Крім цього, оголошено тендерні  закупівлі на придбання  кам’яного вугілля та дров для опа-
лення закладів загальної середньої освіти району на 872 тонни,  хоча від минулорічного опалю-
вального сезону ще залишилося  167, 7 т вугілля. На даний  час переможця по закупівлі вугілля
ще не визначено, а договір на постачання дров  (794 м куб.) укладено зі ТзОВ «СалюсГруп».

За словами начальника відділу освіти Оксани Манюх, для підготовки закладів загальної се-
редньої освіти до осінньо-зимового періоду в школах, де  є пічне опалення, відремонтовано
печі, утеплено та ущільнено віконні рами. У Вовченському НВК та Боберківському НВК  – зам-
інено вікна  та двері на енергозберігаючі, а у  Либохорській гімназії і ДНЗ Боринського НВК ще
триває  капітальний ремонт даху. Проблемних питань не виникає, роботи  з підготовки шкіл до
осінньо-зимового періоду проводяться у  звичному режимі.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÎÄßÊÀ Ç ÀÂÄ²¯ÂÊÈ
Від бійців  «Правого сектору»

Напередодні Дня Незалежності
турківські активісти, волонтери –
голова благодійного фонду «Мило-
сердя» Мирослава Калинич та бух-
галтер культурного центру «Украї-
на» Марія Матківська, завдяки небай-
дужим людям, зокрема педагогічним
колективам, представникам органів
влади, та й просто пересічним гро-
мадянам, зібрали великий вантаж гу-
манітарної допомоги і відправили
бійцям з добровольчого Національно-
го корпусу «Правий сектор», які три-
мають оборону поблизу м. Авдіївка.

Вдячні  захисники, маючи добрі і давні
дружні стосунки з турківськими волонте-
рами, надіслали до редакції фото з от-
риманим вантажем та слова щирої вдяч-
ності за розуміння, підтримку та небай-
дужість. Наші Герої впевнені,  що українці
здатні захистити свою державу від ненависного ворога,  якщо будуть дружними та небайдужими. Істо-
рія не раз засвідчувала, коли в критичних ситуаціях ми гідно протистояли ворогу, демонструючи велич-
ну українську звитягу. Так буде і в теперішній   російсько-українській війні. Слава Героям! Вдячність
Волонтерам!

Наш кор.

Продається будинок у селі Торчиновичі (між Самбором та Ст. Самбором). Дві великі кімнати,
кухня, коридор та веранда, загальною площею 84 кв м. Також є підвал (20 кв м) та горище (40 кв
м). Поруч є новозбудований гараж, літня кухня та дві кімнати на другому поверсі. Також є ще
великий сарай. Загальна територія – 22 сотих. 16 000 у.о. ТОРГ.

Телефон: 0964351665 (Марія).

 10-À ÂÈÏÓÑÊÓ 1975 ÐÎÊÓ
Цей дружний 10-А клас, який цьогоріч відзначив 45-у річницю з дня випуску, не втратив учні-

вської ідентичності, а більше того, – вона гармонійно переросла уже в дорослу взаємоповагу,
поцінування, приятельські стосунки, збагачені життєвим досвідом. Незалежно від того, як
склалася доля, якими стежками-дорогами пішли однокласники, вони кожних 5 років зустріча-
ються, діляться прожитим, розповідають про успіхи та проблеми. Це в них як добра традиція.
Не зрадили вони їй і цьогоріч. Щоправда, через пандемію на зустріч прийшло не так вже й бага-
то однокласників, однак, попри це, було про що поговорити та що згадати. Найперше тих
однокласників та педагогів, яких сьогодні вже немає в живих, хоч світла пам’ять про них живе
й житиме ще довго й довго.

З-поміж чудового педагогічного
колективу, який віддано і щиро да-
вав міцні знання тодішньому 10-А
в далеких 70-х, в живих залишила-
ся лише Марія Гришканич – вчи-
тель німецької мови. Директором
школи тоді був Андрій Дмитрах. Він
вміло провадив  як педагогічний
так і  учнівський колективи, показу-
ючи особистий приклад відданості
та сумління. Пригадали одноклас-
ники також, як 10 років тому на чер-
гову  зустріч із Самбірщини до них
приїхала перша вчителька Софія
Козяк. Надзвичайно приємно було,
що вона для кожного учня привез-
ла подарунок, який вдячні випуск-
ники зберігають досі як пам’ять, як реліквію. Заслуговує на увагу й те, що два роки тому випускники 10-
А  класу 1975 року випуску вітали своїх однокласників, де б вони не були, в нашій газеті з 60-річчям.

А після цьогорічної  небагаточисельної зустрічі, вони живуть надією, що через 5 років  їх збереться
більше, хоча час невпинно летить, залишаючи на землі не лише добрі, а й тривожні сторінки.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Відділ освіти і районна профспілкова організація працівників осв-
іти і науки Турківщини сердечно вітають із золотим ювілеєм ди-
ректора Явірського НВК Марію Степанівну Юсипович.

Шановна Маріє Степанівно! Нехай Ваша творча енергія і життє-
любність, відданість справі та високий професіоналізм і надалі
плідно слугують задля розквіту освітянської галузі, а у всіх Ваших

справах супутниками будуть визнання, успіх, гли-
боке задоволення від праці. Хай минають нега-

разди та непорозуміння, підтримують рідні
люди, розуміють та допомагають колеги.

Ваші роки –то Ваш скарб, їм ціни
немає.

Кожен рік багато варт – всі про це
ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш

досвід,
Авторитет між людьми і поваги досить.

Тож прийміть вітання від нас, щирі слова шани,
Всякий день й усякий час пишаємось Вами.

Сердечно вітаємо із 70-річним ювілеєм Стефанію Мико-
лаївну Бринь із с. Явора.

Є зорі маленькі, але яскраві, є далекі і недосяжні. Є ве-
ликі, які занадто гарячі. Їх мільйони, і вони різні. І є Вона…
Незрівнянна, лагідна і ніжна. Дуже близька, але не пекуча,
завжди яскрава і дуже гарна. Вона посилає світло, турботи
та натхнення, заряджає енергією та любов’ю. Хочеться ди-
витися на неї довго-довго, грітися в її світлі, купатися в проме-
нях, завжди бачити перед собою. Ім’я цієї зорі –  «наша
Мама», «наша Бабуся і Прабабуся».

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для Вас, рідненька, так

зробили,
Щоби  у Вас і дня сумного не було.
Нехай в житті у Вашім, як у полі,
В пшениці пташка пісню щастя

в’є,
А ми пошану віддаємо долі за те,
Що Ви у нас на цьому світі є!
 Міцного здоров’я, многая і благая Вам літ,

дорогенька!
З любов’ю –  дочка Уляна, зять Ігор, син Ігор, невістка

Лариса, онучка Тетяна з чоловіком Степаном, онуки Юрій,
Ольга , Денис; правнуки Каріна та Владислав.
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Кожне пилкове зернятко начинене
поживними речовинами – білками, вуг-
леводами, жирами, а також містить
мінеральні речовини, амінокислоти,
гормони, вітаміни (групи В, а також С,
РР, Р, Е, Д, каротин, який в організмі
перетворюється на вітамін А). Цікаво,
що в пилку жовтої акації та лілії у 20
разів більше каротину, ніж у моркві, яка
слугує сировиною для його промисло-
вого виробництва. Крім того, у
пилку є залізо, срібло, мідь, фос-
фор, кальцій, калій, кремній,
сірка, магній, алюміній, марга-
нець, молібден, хром, цинк та
низка інших елементів. Усього
ж пилок містить 240 (за іншими
даними – понад 250) різномані-
тних сполук та хімічних еле-
ментів. Адже саме на пилок по-
кладено надзвичайно важливе
завдання – запліднити квітку, за-
початкувати нове життя.

Без цього, сповненого пожив-
них речовин, пилку неможливе
вирощування розплоду, та й
взагалі життя бджіл. Коли кома-
ха працює на квітці, до її воло-
хатого тіла пристає пилок. Щіточ-
ками ніжок бджола зчищає його,
зволожує слиною, додає меду
і утворену грудочку приліпляє
до спеціально пристосованих на
задніх ніжках, увігнутих і оточе-
них щетинками, поверхонь – ко-
шиків. Так формуються обніжки.

Принесене до вулика обніжжя
бджоли трохи обробляють ме-
дом, вкладають у комірки стільників і,
заповнивши кожну на дві третини, по-
кривають медом. Під дією різних мікро-
організмів там відбувається фермен-
тація, що триває 15 днів. У процесі фер-
ментації утворюється також молочна
кислота, яка консервує продукт, що
зазнав змін і вже називається «перга».
Від пилку перга відрізняється своїм
хімічним складом. Скажімо, білків і
жирів у ній стало менше, а цукрів і со-
лей – більше, кількість молочної кис-
лоти зросла вшестеро.

Наш перший весняний пилконіс –
ліщина. Вона цвіте ранньої весни, у
березні-квітні, а за теплої погоди –
навіть у лютому, як нинішнього року.
Слідом за нею – вільха. Однак у цей
період збирати пилок бджолам заважає
недостатньо прогріте повітря. А от коли
випадає теплий день, вони охоче по-
повнюють свої запаси свіжим пилком,
хоча він ще й малопоживний.

Та ось невдовзі (у березні-квітні) ес-
тафету цвітіння приймають верба козя-
ча та гостролиста /шелюга, пізніше –
інші її види. Вербовий пилок є одним
із найпоживніших, і за теплої погоди
бджоли відвідують вербу вельми ак-
тивно, адже вона не лише на пилок
багата, а є також чудовим медоносом
– дає 75-200 кг/га нектару.

Доволі поживний пилок груші, сли-
ви, волоського горіха, білої та черво-
ної конюшини, подорожника, дуба,
суріпи та інших рослин. Пилок кукуруд-
зи, наприклад, містить 20% білка і по-
над 3% – жиру, верби – відповідно, 22
і 4, дуба – 19 і 6, конюшини – 24 і 3,
волоського горіха – 23 і 17, суріпи – 25
і 9, сливи – 28 і 3, звіробою – 27 і 3%.

Серед сільськогосподарських куль-

тур добрими пилконосами є гречка, ес-
парцет, соняшник, ріпак, огірки, гарбу-
зи, фацелія. Серед дикорослого різнот-
рав’я – синяк, цикорій, дивина, волош-
ка, буркун, іван-чай, вероніка тощо.

Пилконосність рослин характеризу-
ють такі цифри: ріпак – 91-130 кг/га
пилку, гречка – 60-394, кульбаба – 71-
371, малина – 48-100, смородина – 36-
102, слива – 28-89, груша – 18-21, че-
решня – 59-153, конюшина – 21-34,
люцерна – 78-324, фацелія – 286-1017,
будяк акантоподібний – 527-1033 кг/га.

Належність пилку до тієї чи тієї рос-
лини можна визначити, розглядаючи
його зерна під мікроскопом, оскільки
в кожного виду рослин вони різні. Мож-
на також розпізнати його і за кольором
обніжжя. Зібране з ліщини – воно має
жовте забарвлення, з верби – світло-
жовте, з вишні – світло-коричневе,
груші – червоне, яблуні – сірувато-жов-
те, абрикоса – коричнево-жовте, со-
няшника – жовтогаряче, липи – світло-
зелене, ріпака – жовте, горіха волось-
кого – жовто-зелене, фацелії – блакит-
не, синяка – темно-синє, іван-чаю – зе-
лене, малини – сірувато-біле, еспарце-
ту -коричневе.

Дослідами доведено – що поживні-
ший пилок, то інтенсивніше збирають
його бджоли. Малопоживний пилок зби-
рають лише, коли немає вибору. Здав-

на пасічники помітили, що після
зимівлі добре розвиваються і набира-
ють сили ті сім’ї, які з ранньої весни
достатньо забезпечені пилковим кор-
мом. До головного взятку вони спро-
можні наростити розплід і стати силь-
ними. Щоб виростити бджіл, вагою в
кілограм, потрібно згодувати кілограм
перги. Саме завдяки споживанню її
бджоли спроможні виділяти маточне
молочко і віск. На рік для сильної сім’ї
потрібно 20-30 кг перги. Але за теплий
період року вона може зібрати пилку
значно більше – 50-55 кг. Тому його,
не завдаючи шкоди сім’ї, можна відби-
рати і для потреб людини.

Пилок є квінтесенцією рослини, з
якої він зібраний. Оскільки кожен вид
рослини накопичує в собі певні хімічні
елементи та сполуки і завдяки цьому

має певні лікувальні властивості, то й
квітковий пилок не лише містить у собі
поживу, але також має цілющі власти-
вості.

Збирають обніжжя з квіткового пил-
ку за допомогою пилковловлювачів
(вони є у продажу), начеплених на ву-
лик перед льотком. Проходячи крізь
вертикальну решітку пилковловлюва-
ча, що має діаметр отворів 4,8-5 мм,
бджоли більшу частину обніжжя втра-
чають, і воно, вже крізь горизонтальну
решітку, потрапляє до пилкозбірника.
Аби бджоли звикли до пристрою, на
перші два-три дні з нього знімають
вертикальну решітку.

Починають збирати обніжжя за ма-
сового цвітіння верби, кленів, кульба-
би, садів тощо, коли у вулику вже є
необхідний запас – дві рамки з пер-
гою. Не завдавши шкоди бджолам та
медозбору, протягом сезону можна
одержати від сім’ї 6-8 кг пилку. За на-
явності великої кількості пилконосів,
сильна сім’я може за день зібрати його
100-300 г.

На початку головного медозбору пил-
ковловлювачі з вуликів знімають. Не
заготовляють обніжжя і в другій поло-
вині літа, коли у природі пилку мало, а
бджоли готуються до зими.

Обніжжя з пилковловлювачів забира-

ють щодня, і не гаючи часу одразу про-
сушують, інакше швидко зіпсується.
Крім мікроорганізмів, чимало охочих
поласувати ним і серед комах. Маючи
високу вологість – 25-30%, він швид-
ко закисає. Щоб цього не сталося, його
збирають у дерев’яну, емальовану чи
скляну посудину, потім, висипавши
тонким шаром на чистий папір чи тка-
нину, просушують у теплому чистому
приміщенні на протязі, під вентилято-
ром, або ж надворі, в затінку, закрив-
ши марлею, щоб мухи не сідали. Що-
разу, забираючи обніжжя, пилкозбірник
протирають. Аби збереглися вітаміни,
температура повітря при сушінні не
повинна перевищувати 40°С. Вису-
шені грудочки обніжжя мають бути
твердими, з вологістю 8-10%. Зберіга-
ють їх у чистій закритій посудині в тем-
ному місці за плюсових температур.

Є й інший, ручний спосіб збирання
пилку. Для цього у період цвітіння ліщи-
ни, осики, тополі, вільхи тощо зрізають
сережки, підсушують, і, поклавши в
сито, просівають пилок на папір. Мож-
на також струшувати його безпосеред-
ньо з гілок дерев, підставивши поліе-
тиленову плівку. Мітлички кукурудзи,
встромивши в скляну банку, відро чи
поліетиленовий мішечок, треба потру-
сити.

Зібраний пилок та обніжкя можна за-
консервувати медом, змішавши рівні
частини їх, або в подвійній частині
меду (1:1, або 1:2). При цьому пилок
не сушать, а розтирають свіжим і
змішують з медом, обов’язково зрілим,
вологість якого не перевищує 21%.
Мед можна замінити цукром.

Перга може зберігатися більше року,
проте через рік вона втрачає 75% жи-
вильної цінності. В експериментах пи-
лок кукурудзи, за температури 0°С, рік
зберігав усі свої вітаміни, а ось пилок
вільхи, за тих самих умов, втратив віта-
міни В1, В2 і B3. Науковими досліда-
ми встановлено, що навіть позбавле-
ний вітамінів квітковий пилок благотвор-
но впливає на організм. У калі мишей,
яких підгодовували пилком, майже не
було мікробів, що свідчить про на-
явність у пилку антибіотиків.

Квітковий пилок застосовують для
профілактики та лікування різних хво-
роб людини – дослідженнями доведе-
но його різнобічні цілющі властивості.
Він підвищує імунітет, знижує артері-
альний тиск, нормалізує роботу шлун-
ка, кишечника, нирок, збільшує
кількість гемоглобіну та еритроцитів у
крові, покращує роботу серцево-су-
динної системи, лікує захворювання
печінки, передміхурової залози, подаг-
ру, хронічні проноси і запори, знімає
депресію тощо.

Вживають обніжжя перед їдою 1-2
рази на день (іноді й тричі, але не
пізніше, як за 2-3 години до сну – він
тонізуючий) по чайній ложці – у чисто-
му вигляді, або наполовину з медом –
протягом місяця-півтора. Курс лікуван-
ня протягом року проводять 2-4 рази.
Іноді дозу збільшують. Скажімо, для
лікування простатиту медово-пилкову,
або медово-пергову суміш, вживають
по десертній ложці 3-4 рази на день.

Навряд, чи можна порівняти квітко-
вий пилок з будь-яким вітамінним пре-
паратом, створеним людиною. Це уні-
кальний, збалансований самою приро-
дою, Всевишнім, концентрат пол-
івітамінів та мікроелементів. Однак і
зловживати ним не слід, а за серйоз-
них недуг не зайве порадитися з ліка-
рем.

У наступному номері нашої газе-
ти ми детальніше розповімо про
лікувальні властивості цього без-
цінного продукту бджільництва.

БДЖОЛИНИЙ ХЛIБ:
ПИЛОК-ОБНІЖЖЯ-ПЕРГА

Не медом єдиним живляться бджоли, є в них і хліб, що має назву «перга». Свій
хліб медоносні комахи виготовляють із квіткового пилку, зібраного з пиляків
тичинок. Мікроскопічні пилкові зерна – чоловічі статеві клітини квітки – ма-
ють різноманітну форму. У більшості комахозапильних рослин вони липкі, зовні
горбкуваті, покриті шипами, гребінцями, різними виростами, якими легко чіпля-
ються й прилипають до волосків на тілі бджоли. У вітрозапильних ці зерна
гладенькі. Та не лише зовнішнім виглядом вони різняться – хімічний склад ко-
махозапильних значно багатший, ніж вітрозапильних.
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ДІЇ КЕРІВНИКА ЗЗСО – У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ У
ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ ОЗНАК ГОСТРОГО РЕСПІРА-

ТОРНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого

респіраторного захворювання, до приїзду батьків або
інших законних представників дитини, здобувачі освіти
знаходяться в масках постійно до вирішення питання
щодо направлення їх додому чи до закладу охорони
здоров’я.

До прийняття відповідного рішення необхідно напра-
вити здобувача освіти до спеціально відведеного при-
міщення ЗЗСО в супроводі працівника закладу освіти
(ним може бути медичний працівник закладу або, в разі
відсутності медичного працівника, класний керівник або
інший працівник закладу (уповноважена особа), визна-
чений керівником закладу або його заступником) та
невідкладно поінформувати батьків (інших законних
представників).

Переконайтеся в тому, що батьки здобувача освіти
знають, як зв’язатися з уповноваженою особою. Ця осо-
ба має бути забезпечена стандартними засобами за-
хисту, а також повинна дотримуватися заходів безпеки
при догляді за особами з підозрою на СОVID-19: носи-
ти маску і дотримуватися необхідної дистанції.

У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає
власний стан, уповноважена особа має заспокоїти ди-
тину і залишатися з нею в окремому приміщенні, що
добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися
дистанції.

Медичний працівник або уповноважена особа, має
надіслати екстрене повідомлення – форми 058/о про
підозру на інфекційне захворювання до лабораторного
центру (відповідного його підрозділу).

Медичний працівник, або уповноважена особа зак-
ладу, реєструє випадок в журналі реєстрації – форми
060/о.

Привітання з нагоди свого 90-го року
народження лікарка приймала теле-
фоном, адже на той момент ще пере-
бувала у лікарні.

На щастя,  через кілька днів після
цього її з двома негативними резуль-
татами ПЛР-тестів виписали додому.

Каже, ця хвороба виснажує всі
ресурси організму. «Як зайшла у своє
помешкання, не мала навіть сил, щоб
до ванни дійти, — зізнається пані про-
фесор.

— Досі відчуваю сильну слабкість».
Подолати вірус лікарці допомогли лю-
бов до життя, віра, що зможе ще при-
служитися своїй професії і… хороша
фізична підготовка.

Гематології пані Ярослава
присвятила… 67 років життя. І продов-
жує консультувати хворих не лише з цілої
України, а й з колишніх республік Союзу.

Улюбленим предметом Ярослави Іл-
лівни у школі була математика. Мріяла
вступити в Одеський національний мор-
ський університет на факультет судно-
будування. Але її батько, який викладав

ßÊ Ä²ßÒÈ, ßÊÙÎ Ó×ÅÍÜ ÀÁÎ
Â×ÈÒÅËÜ ÌÀª ÎÇÍÀÊÈ COVID-19
Ðåêîìåíäîâàíèé àëãîðèòì ä³é êåð³âíèêà çàêëàäó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè – ó ðàç³
âèÿâëåííÿ ó çäîáóâà÷à îñâ³òè òà/àáî ïðàö³âíèêà çàêëàäó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

îçíàê ãîñòðîãî ðåñï³ðàòîðíîãî çàõâîðþâàííÿ
Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50, затверджено Про-

тиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОVID-19). Керівник ЗЗСО, в межах компетенції, має забезпечити виконання зазначеної постанови. До
початку навчального року необхідно визначити порядок відокремлення осіб, у яких виявлено ознаки гос-
трого респіраторного захворювання, від інших здобувачів освіти та працівників ЗЗСО, а також процеду-
ру інформування батьків (інших законних представників) та консультування з ними і сімейними лікарями/
органами управління охорони здоров’я для прийняття узгодженого рішення щодо направлення дітей (з
батьками або особами, які їх заміняють) додому або (за наявності підстав) щодо направлення учнів/педа-
гогів/працівників до закладу охорони здоров’я.

Медичний працівник або уповноважена особа, теле-
фонує батькам та/або сімейному лікарю, викликає (за
потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків
відправляє з ними дитину додому. За наявності пока-
зань для госпіталізації швидка медична допомога дос-
тавляє дитину до стаціонару.

Медичний працівник, або уповноважена особа,
співпрацює з епідеміологами лабораторного центру в
ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм
визначати коло контактних осіб:

- які разом знаходилися у шкільному транспорті;
- які знаходилися разом в одному приміщенні (класі);
- які контактували в побуті.
Ніхто з працівників ЗЗСО, у тому числі медичний пра-

цівник чи уповноважена особа, які опікуються підозрі-
лим випадком або підтвердженим випадком СОVID-19,
не має права розголошувати імені хворого або того, у
кого підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарсь-
кої таємниці.

Обов’язок закладу освіти — запобігати булінгу та стиг-
матизації у зв’язку з СОVID-19.

ДІЇ КЕРІВНИКА ЗЗСО – У РАЗІ ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВ-
НОГО ТЕСТУ НА SARS-COV-2 У ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
У разі отримання позитивного результату тестування

на SARS-CoV-2, здобувача освіти необхідно:
1) направити додому на самоізоляцію контактних осіб

(клас, групу) (згідно з Додатком 2 до Стандартів медич-
ної допомоги «Коронавірусна хвороба (СОVID-19)») на
14 днів;

2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції
та генеральне прибирання приміщення школи/класу,
салону шкільного автобуса тощо;

3) для класу/групи, яка перебуває на самоізоляції,
організувати освітній процес за допомогою технологій
дистанційного навчання;

4) якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в
контактних осіб, директор школи може прийняти рішен-
ня про організацію освітнього процесу за допомогою
технологій дистанційного навчання для кількох класів
або закладу освіти, в залежності від наявності підтверд-
жених випадків в одному чи кількох класах;

5) медичний працівник закладу, або уповноважена
особа має співпрацювати з епідеміологами лаборатор-
ного центру в ході епідеміологічного розслідування.

ЯКЩО НА СОVID-19 ЗАХВОРІВ УЧИТЕЛЬ, ІНШИЙ
ПРАЦІВНИК ЗЗСО НЕОБХІДНО:

1) працівники ЗЗСО, що  перебували у контакті з осо-
бами, в яких лабораторно підтверджено захворювання
на СОVID-19, не виходять на роботу та невідкладно звер-
таються за медичною допомогою;

2) якщо температура, кашель, нежить у працівника
школи з’явилися під час роботи, він має невідкладно
залишити заклад освіти і звернутися до закладу охоро-
ни здоров’я за медичною допомогою; якщо ж у нього
виникли такі небезпечні симптоми як задишка, частий
сухий кашель, біль у грудній клітці, температура, яку
складно знизити, виражена блідість чи синюшність
шкіри, повторне блювання, необхідно викликати екст-
рену допомогу, попередивши медиків, що є підозра на
СОVID-19

У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/праців-
ник, слід провести поза графіком провітрювання та дез-
інфекцію поверхонь.

ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ПРО ВИПАДОК СОVID-19 У ЗЗСО

Переконайтеся, що працівникам закладу освіти та
батькам школярів відомо, що ніхто не має відвідувати
школу, якщо у нього температура, кашель, нежить. Пе-
реконайтеся, що вони розуміють, що мають залишати-
ся вдома, якщо контактували з хворим.

Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на
СОVID-19, вчителів/працівників школи і батьків учнів по-
відомляти про це вчителя/медичного працівника/адмі-
ністрацію.

Нагадуйте працівникам школи та батькам учнів про
особливу небезпеку СОVID-19 та необхідність дотриму-
ватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчен-
ня людей, провітрювати приміщення.

Пояснюйте, як можна зменшити стрес: більше спілку-
ватися з рідними телефоном або онлайн, займатися
улюбленими справами.

Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання
безпечнішим для дорослих та дітей (регулярно дезінфіку-
вати поверхні й провітрювати приміщення).

Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном
у разі появи небезпечних симптомів.

Складено на підставі листа МОН № 1/9-490 «Щодо
створення безпечних умов організації освітнього про-
цесу у 2020/2021 навчальному році».

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та

молоді Турківської РДА.

біологію у гімназії, дуже хотів, аби донька
стала лікарем.

«Тітка відвезла мене до Львова (я сама
зі Снятина, з Івано-Франківщини) і занес-
ла мої документи у медінститут. Вступити
мені було нескладно. Я добре вчилася,
закінчила школу із золотою медаллю, а

пізніше — й інститут з червоним дипло-
мом», — згадує Ярослава Іллівна. У ге-
матологію потрапила завдяки професо-
ру Степану Михайловичу Мартинову — ун-

ікальному діагносту, засновнику науко-
во-фахових шкіл гематологів та
клінічних імунологів, про якого досі з
теплотою згадують його учні. Про-
фесор шукав талановитого молодого
науковця, який би розвивав цей на-
прям у Львові. Керівництво медінсти-
туту порекомендувало Ярославу
Іллівну…

«Зауважила, що в інших країнах на
Covid-19 хворіє 1-2% медиків. У нас —
кожен п’ятий. Чому?

Бо не мають належного захисту. Я
також думала над тим, де ту заразу
могла підчепити, адже робила все від
мене залежне, щоб уберегтися. Ті па-
цієнти, яких я консультувала у ста-
ціонарі, реанімації та хірургії, не мали
вірусу. Значить, інфікувалася від когось
з амбулаторних хворих, бо я їх також

консультувала, або ж у трамваї», —
припускає Ярослава Іллівна.

«Коли у мене піднялася температура і
почала кашляти, відразу зрозуміла, з чим
маю справу, — розповідає пані про-
фесор. — З’явився ще один дивний симп-
том — абсолютна відраза до їжі. За своє

довге життя не переживала чогось поді-
бного. Протягом п’яти днів нічого взагалі
не їла. Навіть води не пила — настільки
страшну мала нудоту».

Лікарку госпіталізували в обласну ін-
фекційну лікарню з атиповою двобічною
пневмонією. Побачене, каже, вразило її
до глибини душі: «Медики працюють у
жахливих умовах. Надворі спека, а вони
замотані у целофан з голови до п’ят. На-
вантаження — величезне: медсестра по-
винна зробити укол хворому о 8.00, а ро-
бить о 10.00, бо фізично не встигає. І це
все — за зарплату санітарки!».

Закликає українців не жартувати з ко-
ронавірусом: «Люди ігнорують заклики
епідеміологів залишатися вдома. Ходять
до ресторанів, влаштовують вечірки…
Цього робити не можна! Не буде контак-
ту з людьми — не буде хвороби. Буде кон-
такт з людьми — будемо хворіти. І багато
хто, на жаль, у важкій формі».

«Люди жахливо ставляться одне до од-
ного, а передусім — до себе самих. Гро-
мадський транспорт переповнений,
пасажири — без масок… Їду у трамваї на
роботу. Заходить жінка з дитиною 6-7
років. Вона без маски, і дитина без мас-
ки. Звертаюся до неї: „Жінко, якщо ви вже
про себе не думаєте, то бодай дитину
захистіть!“. Глянула на мене, як на вовка,
але ні на себе, ні на дитину маски так і не
вбрала. Якби ті, хто кричить, що вірусу не
існує, пережили б те, що я, то носили би
10 масок нараз! Люди не розуміють, що
треба берегтися. Тому швидко ми цієї
інфекції не позбудемося — захворю-
ваність й надалі зростатиме», — з сумом
констатує Ярослава Іллівна.

ßÊÁÈ Ò², ÕÒÎ ÑÒÂÅÐÄÆÓª, ÙÎ Â²ÐÓÑÓ ÍÅ ²ÑÍÓª,
ÏÅÐÅÆÈËÈ ÒÅ, ÙÎ ß, ÒÎ ÂÁÐÀËÈ ÁÈ 10 ÌÀÑÎÊ ÍÀÐÀÇ

90-річна докторка медичних наук, відома гематологиня Ярослава Виговська
закликає українців припинити жарти з коронавірусом

Старший науковий співробітник Інституту патології крові та трансфуз-
ійної медицини НАМН України, професор, доктор медичних наук, лікар-гемато-
лог вищої категорії Ярослава Виговська  — одна з найстарших медиків на
Львівщині, якій вдалося побороти Covid-19.
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Тут не буває нічого випадково-
го чи зайвого. На запитання «Що
таке ліс?», мої однокласники
відповіли: «Ліс – це багато де-
рев». Як же мало цим сказано!

 Коли  заходиш у ліс, то відра-
зу відчуваєш, що тут і земля
якась особлива, і повітря, і вода
в джерельці. Я навіть   побачи-
ла, що й дерева в лісі на відкри-
тому просторі відрізняються. У
поодинокого дерева висота по-
рівняно невелика, крона широ-
ка й опускається майже до
землі, а гілки товсті. Стовбур та-
кож товстий, особливо  в нижній
частині. Із висотою товщина
зменшується. У лісі ж  дерева
ростуть густо, змикаються кро-
нами й утворюють суцільне
гніздо, а  стовбури стрункі й
гнучкі. Це тому, що кожне дере-
во тягнеться до сонця, ніби зма-
гається зі своїми сусідами. Кро-
на в них невелика,  з тонких гілок.
І ще я звернула увагу, що нижні
гілки відпадають. Це тому, що
крони змикаються, сонячне про-
міння крізь них не проникає, не
дає листочкам світла – ось гілки
і відсихають. Але це лісу не заг-
рожує.

 Ми звикли, що в ліс можна
прийти будь-якої пори, лиш би
було бажання: чи то з кошиком
за грибами або ягодами, чи то
на лижах зимової сонячної дни-
ни. Приїздять сюди і автотранс-
портом разом із друзями або
родиною, щоб весело відпочити.
Після таких відвідин часто у лісі
залишається всякий непотріб,
сміття, папір, банки, пляшки.
Наступного разу обирають інше
місце для розваг –  чисте, ще
незасмічене. Багато хто не ро-
зуміє, що в лісі потрібно так
само дотримуватися чистоти і
порядку, як в домівці. До лісу
двері відкриті всім, і він завжди
гостинно приймає нас. Але без
культури лісу не буде.

 Дехто після відвідин лісу на-
магається принести додому ве-
ликий оберемок квітів чи
рідкісних рослин, занесених до
Червоної книги України. А що ж
це за Червона книга? Ідея   її
створення належить відомому
англійському зоологу, професо-
ру Пітеру Скотту. Червона книга
– це зібрання фактів про унікаль-
них представників флори і  фау-
ни нашої планети, над якими
нависла загроза зникнення. В
цій книзі є «чорний список» тва-
рин і рослин, що вже зникли з
нашої планети. Нині на земній

кулі близько 20-25 тисяч видів
рослин знаходяться на грані
зникнення і більше 500 видів
тварин.

У своєму захопленні красою
лісу людина ламає і нівечить усе:
черемшину, калину, сон-траву,
конвалію… Від такої  «любові»
гірко стає і рослинам, і деревам.
Не обламуйте дерев. Їх багато в
лісі, але й людей теж буває там
немало. Та й ростуть дерева по-
вільно – всього по 20-30 см за

рік. Щоб дерево виросло,
потрібні десятиліття.

Аби спілкування з природою
нас несподівано не засмутило,
слід подбати про особисту без-
пеку. Серед  нашої флори зустр-
ічаються отруйні рослини, які
схожі на рослини їстівні. Наприк-
лад, ягоди вовчого лика схожі на
ягоди обліпихи, ягоди воронячо-
го ока   можна сплутати з ягода-
ми чорниці. У конвалії отруйне
все –  червоні ягідки, лист, корінь
(були випадки навіть отруєння
водою, в якій стояли конвалії).
До отруйних рослин відносять-
ся бузина, жимолость, бірючи-
на, плющ, омела та ін.

Тому не можна їсти, навіть
пробувати дикі ягоди,  в плодах
яких ви не впевнені, чи вони
їстівні. У лісі, в полі, на луках не
можна залишати без догляду
малих дітей. Не варто брати в
рот будь-яку травинку, листочок,
колосок – їх випадково можна
зірвати з отруйної рослини.
Після збору рослин для герба-
рію, чи лікарських трав, обов’яз-
ково слід помити руки.

Чи залишилися б ви з лісом
сам на сам? Певно, що так, але
не надовго. Боязко, раптом   на-
кинеться якийсь звір. Мені доб-
ре запам’яталися слова, почуті
якось по телевізору. На запитан-
ня, кого або чого слід боятися,

дівчинка відповіла «Тільки пога-
них людей».  У казках звірі дуже
рідко завдають  людям клопотів.
Здебільшого вони чемні та ро-
зумні і звертаються до нас по
допомогу. Але той, хто працює
або довго живе в лісі, підтвер-
дить, що так  є не тільки в казці.
І звірі, й птахи ставляться до
людини з повагою. Вони визна-
ють нашу зверхність над собою.
Лише  агресивна поведінка лю-
дини провокує можливий напад
на неї тварини, яка  змушена
захищатися. Проте обережність
не завадить: хтось інший міг об-
разити тварину, а на дорозі тра-
пилися ви. Причиною агресії
може бути й хвороба тварини.

Перебуваючи в  лісі, кожен  з
нас має знати правила гостю-
вання у природи і права госпо-
дарів поважати.  І я вам їх нага-
даю:

1. Ви не перший і не останній
відвідувач лісу, тому намагайтесь
не засмічувати його. Сміття за-
беріть, а харчові відходи можна
залишити на видному місці –
диким звірям.

2.  У лісі, полі,   біля річки ви –
гість, прибулець. А є тут і корінні
жителі –  птахи, звірі, комахи,
плазуни, риби. Намагайтесь як-
найменше їх турбувати. Не руй-
нуйте лісових гнізд. Не забирай-
те з собою в місто пташенят,
звірят.   Музику слухайте вдома,
в лісі слухайте спів птахів.

3. Не виявляйте надмірної
допитливості. Без особливої по-
треби не зазирайте в різні по-
таємні місця –   у дупла, печер-
ки, зарості. Там неодмінно хтось
живе, хтось затаївся, хтось при-
готувався відбити одержаною в
природи зброєю вторгнення на
свою територію.

4. Не чіпайте дрібних тварин,
їм і так може завдати шкоди хто
завгодно. Якщо ви доторкнули-
ся до дикої тварини, до її лігви-
ща, гнізда, корму – помийте руки.
Бо у людини і тварин більше 150
спільних хвороб.

Відпочинок серед природи, як
і будь-яку пам’ятну подію, люди
прагнуть увіковічити  на фото-
графії. Щоб сфотографувати тва-
рин, треба їх вислідити, непомі-
тно підібратися до них. Це не так
просто. У тварин нюх, слух, зір
більш розвинуті,  ніж у людини.
Тому часто вони встигають зник-
нути раніше, ніж людина їх по-
бачить. Але якщо проявити тер-

плячість, спостережливість, на-
полегливість, якщо ходити без-
шумно, не попадатися тваринам
на очі, зусилля будуть винаго-
роджені.

Перебуваючи в лісі, ні на
мить не можна забувати про
найстрашніше для нього – по-
жежу. Заборонено на весь пер-
іод – від зникнення снігу до на-
стання сталої дощової погоди
розкладати вогонь в лісонасад-
женнях під кронами дерев, ки-
дати непогашені сірники на зем-
лю. З одного дерева можна зро-
бити мільйон сірників, і одним
сірником можна спалити
мільйон дерев. Байдужість, що
призводить до пожежі – злочин
і перед природою, і перед людь-
ми. Простежте, щоб у лісі не  за-
лишилося навіть іскри від багат-
тя.

Пам’ятаймо: зіпсувати щось в
природі дуже легко, але відно-
вити, відремонтувати ми цього
уже не зможемо. Допомагаймо
природі, але в міру потреби.
Якщо ліс, яким ми йдемо, не
затоптаний, не поламаний, не
понівечений недобрими людь-
ми, він подарує нам пригорщі
ягід, кошики грибів, гарний
настрій, здоров’я і багато іншо-
го.

Ліс… Неосяжний, розмаїтий,
чарівний світ. Але не кожен спро-
можний бачити його красу, бути
спостережливим. А чи спосте-
режливі ви? В цьому я переко-
наюся, коли ви відгадаєте мої
загадки.

 Цей птах ще півстоліття тому
був одним з найбільш таємни-
чих і рідкісних в Європі. Для
гніздування він обирав найг-
лухіші ділянки лісу. Любителі пта-
шиного співу, щоб почути його
прекрасну флейтову пісню, но-
чами продиралися через непро-
лазні хащі, ламаючи ноги та го-
дуючи комарів власною кров’ю.
Казали, що варто почути спів
рідкісного птаха – після цього
можна помирати. Тепер же тає-
мничого співака, запис пісень
якого слухали хіба що на плівках,
можна побачити в парку  в місті.
Назвіть цього птаха. (Чорний
дрізд).

Чому птах не може вилетіти з
глибокої криниці? (Не летить по
прямій).

Яку рослину називають дру-
гом мандрівника? (Подорож-
ник).

Яке дерево називають сест-
рою сонця і світла? (Береза).

Яка тварина ніколи не спить?
(Дельфін).

Мандрівка або гостювання в
лісі мають  починатися і закін-
чуватися  приємно. Але в лісо-
вих умовах можуть виникнути
різні непередбачувані ситуації.
Не позаздриш тому, хто збився з
дороги і заблукав. Як діяти в
такій ситуації?

Головне – не панікувати.
Навіть під час дощу або густого
туману  ліс дає достатньо підка-
зок тому, хто вміє орієнтуватися.
Але найкраще – ще перед ман-
дрівкою до лісу дізнатися про
його природні межі: де прохо-
дить залізнична колія, де про-
тікає річка, глибочіє яр. Ніколи
не заблукає той, хто в будь-який
момент добре уявляє своє місце
перебування стосовно  цих та
інших орієнтирів, а також сторін
світу.

Ідучи лісом, запам’ятовуйте
дорогу, окремі прикмети дерев,
вивернуті пні, мурашники, галя-
вини, ями, вирубки. В густому лісі
можна вилізти на високе дере-
во і зорієнтуватися. Незнайому
стежку треба уважно оглянути.
Якщо б’ють гілки в обличчя, гру-
ди –   ця стежка звірина, до
людського житла вона не при-
веде. Для орієнтування викори-

стовують такі прикмети: кора у
дерев темніша і грубша з
північного боку, мох тепла не
любить, тому на стовбурах і кам-
іннях росте з північного боку.
Мурашники розміщені біля де-
рев і пеньків з південного боку.
Помилково вважають, що крона
дерев найпишніша з півдня. На-
справді, розвиток крони зале-
жить від багатьох факторів – на-
прямку вітру, простору, світла.

Тому, хто заблукав, треба зга-
дати пройдений шлях, зрозумі-
ти, де втрачено напрямок. Най-
краще повернутися по тих слідах,
що ішли спочатку. А ще краще, в
лісі ніколи не блукати.

Відпочиваючи в лісі, ми мо-
жемо не помітити, що набли-
жається  гроза. Багато людей
під час грози найбільше боять-
ся грому, що часом може оглуш-
ливо гримнути над самісінькою
головою. Але небезпечна тільки
блискавка. Причому, якщо ви її
побачили, вона вже не попаде у
вас, а якщо почули грім  – тим
більше. Якщо ви побачили блис-
кавку, а грім почули через 6 се-
кунд, то відстань від вас до гро-
зи приблизно 2 км. Пере-
міщується кульова блискавка
переважно повільно, безшумно
або з легким  тріском, шипінням.
Існує до півхвилини. Може про-
никнути всередину будівлі через
різні отвори,  димарі. Іноді вибу-
хає з  оглушливим тріскотом і яс-
кравим спалахом. Про набли-
ження грози свідчить вигляд
хмар. Вони швидко змінюються,
зливаються в суцільну темну
масу. За кілька годин до грози
стає душно, сонце мутніє. Ліс
перед грозою замовкає. Тож під
час грози небезпечно у воді або
поблизу води. В лісі краще зупи-
нитися на галявині, не ближче
15 м від великих дерев, або ж у
хащах, у гущавині. Добрим укрит-
тям служить будь-яка будівля.

Статистика свідчить, що най-
частіше блискавка вдаряє у ви-
сокі тополі, які ростуть на відкри-
тому місці, а також у ті, що висо-
чіють над лісом. Із 100 ударів
блискавки в дерева на дуб при-
падає  54, на тополю – 24, на
ялину – 10,  сосну – 6,  на бук – 3,
на липу – 2, на акацію – 1. Вда-
ряє блискавка в грушу, ясен. Бе-
реза та клен також не можуть
вважатися надійним сховищем
під час грози, тобто ховатись від
грози небезпечно під будь-яким
деревом. Крім дерев, блискав-
ка ще вдаряє у підвищені місця,
у предмети, які там знаходять-
ся (копиця сіна, великий камінь
і т. д.).  Перед грозою треба при-
брати антени приймачів, виклю-
чити телефони.

На ночівлю в лісі слід розта-
шовуватися  подалі від сухостою,
від підгнилих дерев (не ближче
висоти дерева) – вони можуть
несподівано впасти. Не бажано
ночувати під кручею, під кроною
дерева з великими відмираючи-
ми гілками,  поблизу гірського
струмка в період дощів. Найкра-
ще для ночівлі, привалу вибрати
сухе та рівне місце, галявину, уз-
лісся. Не можна розташовувати-
ся біля вивернутих пеньків, доз-
воляти дітям бавитися на таких
пеньках і оглядати яму під корі-
нням – пень може раптом по-
валитися на попереднє місце.

Якщо ви випадково потрапи-
ли в угіддя, де ведуть облавне
полювання, вийдіть на видне
місце і залишайтеся там до
кінця облави.

Природа щедра до нас. Що ми
маємо – усе від неї. Ти відплати
їй своєю добротою, увагою, чес-
ним поводженням, і вона стане
ще щедрішою.

Марта ПЕЦКОВИЧ,
Ясеницьке шкільне

лісництво.

ÇÍÀÉ. ËÞÁÈ.
ÎÁÅÐ²ÃÀÉ,

щоб залишити нащадкам чудовий карпатський край
«Те, що я чую, я забуваю;

Те, що я бачу, я пам’ятаю;
Те, що я роблю, я розумію».

Конфуцій.

Ліс нічим не можна замінити, і за любов він віддає сторицею.
У вільний час тут можна побродити лісовими стежинками,
узліссями, галявинами, посидіти під розлогою тінню дерев.
Ліс знімає втому, нервове напруження. Людина загартовуєть-
ся, відновлює працездатність, зміцнює здоров’я, а також  до
неї повертається бадьорий стан, гарний настрій і спокій. В
лісі завжди тиша. Ліс потребує уваги,  пошани, дбайливого
ставлення. І це повинно стати нормою поведінки для всіх, не-
від’ємною потребою кожної людини. Ідучи в ліс чи  поле на екс-
курсію чи прогулянку, пам’ятаймо: все, що нас оточує, милує
зір і слух, дає насолоду – це спільне багатство, його треба
залишити чистим і неушкодженим, щоб радувати всіх і май-
бутні покоління. Ліс – не дачна ділянка, а річка – не акваріум. Не
нам вирішувати, кому жити, а  кому – ні. Право на життя має
все, що є в природі.
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Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Дві сім’ї придбають будинки з
городами у Турківському районі.
Бажано - суміжні.

Тел.: +380672962770, Олег.

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ мате-
ріали зі знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАР-
ТИР 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.

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРЕСУ
Функціональні обов’язки:
- виготовлення бетонних та керамзитних блоків, поребриків, не-

знімної опалубки;
- відповідальність за ефективну та безпечну роботу на лінії ви-

робництва;
Вимоги до кандидата:
- самостійність і відповідальність;
- дотримання встановлених правил техніки безпеки на робочому

місці;
- готовність працювати позмінно та за гнучким графіком;
- хороший фізичний стан;
- бажання заробляти;
- бажання навчатися.
Роботодавець пропонує:
- офіційне працевлаштування;
- 8-годинний робочий день, неділя вихідний (графік узгоджуєть-

ся);
- оплата від виробітку (в середньому – 15000-20000 грн. в місяць).
За деталями звертатись за телефоном: 0673515899 (Ірина).
Адреса: м. Турка, вул. Івана Франка, 33М (територія колишньо-

го світлотехнічного заводу).

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ:

Ó ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÕËÎÏ×ÈÊÀ – ÌÀÊÑÈÌÊÀ
ÂÈßÂÈËÈ ÐÀÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ 4-¿ ÑÒÀÄ²¯

Допомоги небайдужих потребує маленький хлопчик Максим-
ко. Хлопчику лише 4 рочки, а у нього виявили пухлину. У Мак-
симка надзвичайно рідкісна та дуже агресивна пухлина, яка
називається атипова тератоїдно/рабдоїдна пухлина (ATRT) 4
стадіїі з метастазами в спинний мозок.

Лікарі виявили пухлину у Максимка 6x6x5 см., одразу ж було прий-
нято рішення - оперувати, оскільки стан хлопчика був важкий. Опе-
рація була складною і тривала 8 годин. На жаль, хірурги не змогли
видалити всю пухлину.

 Вона є мало дослідженою і важко піддається лікуванню. Такий
вид пухлини потребує агресивного та довготривалого лікування.
Важливе кожне ваше поширення та кожна гривня, яка може вряту-
вати життя хлопчику. Лікування коштує 207 тисяч євро. Погодилась
взяти хлопчика на лікування лікарня в Іспанії.

Для переказів з Євросоюзу у Євро:
 IBAN: GB93 REVO 0099 7057 3912 65 (Lesia Sobol (тьотя).

PayPal: paypal.me/Maksymko

Ó ÑÅÐÏÍ² ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
ÒÐÀÏÈËÎÑÜ 7 ÏÎÆÅÆ

Останній місяць літа для рятувальників Турківщини, хоч і не був таким напруженим, як дру-
га половина весни, коли усе навколо було охоплено палаючою сухою травою, а жителі району
задихались їдким димом, та все ж клопотів завдав чимало.

Як повідомив редакцію головний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС України у Львівській області,
капітан служби цивільного захисту Іван Марич, першу половину серпня пожежники Турківщини відкара-
улили, як кажуть, із сухими рукавами, адже пожеж чи інших надзвичайних ситуацій у цей період не
виникало. Проте друга половина місяця була для них таки спекотною.

Зокрема 16.08, о 15.50 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Стоділка, в приватному госпо-
дарстві. Вогнем було знищено сміття, на площі 40 м2. Врятовано 2 будівлі. До ліквідації займання
залучили одну одиницю спецтехніки та трьох рятувальників 28-ї ДПРЧ м. Турка.

20.08, о 22.05 год., надійшло повідомлення про пожежу в с. Верхнє  в цегляному житловому будинку,
розміром 12х12 м, критому металопрофілем. Вогнем пошкоджено 2 м2 стіни та 4 м2 перекриття. Буд-
івлю вдалося врятувати. На місце надзвичайної ситуації виїжджали МПК с. Верхнє (АЦ, 1 чол.) та 58
ДПРП смт.  Бориня (АЦ,  6 чол.).

22.08, близько 10-ї години ранку, вогонь розгулявся в с. Верхня Яблунька, в дерев’яному житловому
будинку, розміром 14х8 м, критому шифером, та в двох дерев’яних господарських будівлях, розміром
11х7 м та 14х8 м, критих шифером. На жаль, вогнем знищено всі 3 будівлі та 5 т сіна. Врятовано сусідню
будівлю. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 10 рятувальників з Борині, Нижньої
Яблуньки та Турки.

26.08, о 00.31 год., надійшло повідомлення про пожежу в с. Головське, в металевому вагончику,
розміром 8х4 м. Тут вогонь встиг сильно пошкодити дерев’яну обрешітку стін та дах. Сам вагончик
вдалося врятувати.

29.08, об 11.43 год., у Головському знову сталася пожежа. Цього разу тут палала  дерев’яна госпо-
дарська будівля, розміром 10х7 м, яку врятувати не вдалося. Окрім неї, вогонь знищив 4 т грубих кормів
та пошкодив дах дерев’яного житлового будинку. Врятувати вдалося 4 інші будівлі. Ліквідовували зай-
мання рятувальники з Турки та Східниці.

30.08, посеред ночі,в с. Верхнє Висоцьке спалахнув автомобіль «ВАЗ-2106». На жаль, рятувальники
з Борині та Верхнього, що прибули на виклик, врятувати автівку не встигли.

Цього ж дня, близько опівночі, зайнялася велика купа сміття в м. Турка, на пл. Ринок, 10, на відкритій
території. Вже за кілька хвилин турківські рятувальники пожежу успішно ліквідували.

Не обійшлося без пожежі і на початку осені. Так – другого вересня, о 01.49 год., в Турці, на вул. Круг
Городище, 26, зайнялася дерев’яна господарська будівля, розміром 7х14 м. Вогнем повністю знище-
но дах будівлі, стіни на площі 50 м2,  деревообробний станок та 120 м2 дерев’яної вагонки. Дві будівлі,
що розташовані поруч, силами турківських та боринських вогнеборців, вдалося врятувати.

Наш кор.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України глибоко сумує з
приводу передчасної смерті директора автошколи Михайла Михайловича
Фенчина і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує з приводу смерті
колишнього вчителя трудового навчання Тараса Йосиповича Шевчука. І
досі збережені шкільні меблі, що пам’ятають тепло рук цього невтомного
Майстра, а колишні випускники школи з вдячністю згадують талановитого
Вчителя. Висловлюємо щирі співчуття дружині і родині покійного.

Колега по роботі Оксана Копко висловлює щире співчуття бібліотекарю
Людмилі Ярославівні Дребот та директору Народного дому с. Верхнє Ви-
соцьке Володимиру Михайловичу Дреботу з приводу тяжкої втрати –
смерті матері і тещі.

Колектив Явірської сільської ради глибоко сумує з приводу передчасної
смерті начальника відділення поштового зв’язку с.Явора Марії Іванівни
Співак і висловлює щире співчуття сім’ї та  родині покійної.

Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття
вчителю Валентині Василівні Курус з приводу тяжкої втрати – смерті
чоловіка.

Педагогічний колектив та працівники Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлю-
ють щире співчуття колишньому директору школи – Іванні Миколаївні Ми-
куляк, педагогу-організатору – Іванні Іванівні Ільницькій, бібліотекарю –
Світлані Іванівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати –  смерті чоловіка
та батька – колишнього працівника школи Івана Миколайовича Микуляка.

Втрачене посвідчення водія
ІНА №098234, видане на ім’я
Надії Тарасівни Кузьмак, вважа-
ти недійсним.

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð –
ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

З-поміж багатьох заходів, проведених  з нагоди 29-ї річниці
Незалежності України, були й спортивні. Так в с. Лімна  на-
шим відділом було організовано волейбольний турнір, в
якому взяли участь 4 команди. Усі поєдинки проходили на-
пружено й цікаво, спортсмени відчайдушно боролися за
кожне залікове очко. Водночас, на майданчику панували
толерантність і взаємоповага. Всі розуміли, що спортив-
не свято  приурочено визначній даті в історії України.

У  підсумку, найкращий результат, здобувши перше місце,
показала команда с. Лопушанка. Другу сходинку п’єдесталу зай-
няли господарі – волейболісти с. Лімна, третьою була команда
с.   Вовче, а замкнули рейтингову таблицю волейболісти с. Хащів.
Нагороди –  кубки, грамоти та волейбольні м’ячі – вручили спорт-
сменам начальник відділу спорту, оборонної роботи та цивіль-
ного захисту Турківської РДА Василь Поточний (організатор тур-
ніру) та Лімнянський сільський голова Петро Петренко.

Наш кор.

Колектив Завадівського НВК висловлює щире співчуття колезі по ро-
боті, вихователю Надії Степанівні Макуцькій з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.


