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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електро-
ніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: без-
коштовні транспортування, харчування, медичне страхування
та проживання для іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородсь-
кий район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

У ці прекрасні листопадові дні від щирого серця і з великою
любов’ю вітаємо з 60-річним ювілеєм добру, чуйну і щиру лю-
дину, жительку с. Верхнє Висоцьке Галину Леонідівну Чапли-
нець і бажаємо ювілярці міцного здоров’я, життєвого оптиміз-
му та енергії, любові від рідних, поваги від людей, сімейного
благополуччя, рясних Божих благословінь.

Твій ювілей – це зрілість золота,
Твій ювілей – не привід для печалі.
Нехай до ста, а, може, ще і далі
Ідуть, не оглядаючись, літа.
Здоров’я Тобі – від води ключової.
Багатства – від землі святої.

Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.

З повагою – друзі Іван і Мирослава Тес-
люки, Микола і Марія Кохани.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження – 60-
річчям –  добру, щиру, чуйну і турботливу  людину, хорошу под-
ругу Галину Леонідівну Чаплинець.

Дорога  ювілярко, бажаємо здоров’я –  на довгі роки життя,
душевного тепла, сімейного затишку, сил, енергії, усіх земних
гараздів на многії і благії, даровані Господом
літа.

Нехай у світі щасливо живеться.
Нехай лиш добро і достаток ве-

деться.
Хай щастя і радість приходять

до хати.
Хай доля дарує років багато.
Щоб тільки все гарне в житті

повелося,
Хай збудеться все, що іще не

збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

З повагою –  сім’я Кравчаків.

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради та
об’єднана профспілкова організація  щиросердечно вітають
з днем народження начальника відділу освіти, культури та
туризму  Михайла Миколайовича Блажівського і бажають ша-
новному імениннику міцного здоров’я, успіхів у роботі, неви-
черпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.

Хай віра, надія, любов із Вами
Крокують у кожній хвилині життя.

Хай серце  від щастя стукоче
піснями,

Гарним  та світлим буде май-
буття.

Від лиха та смутку, від горя й
тривоги
Хай Ангел  Вас  захищає крильми.

До успіху й щастя ведуть всі дороги–
Вам це сьогодні бажаємо ми.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
ÄËß ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Днями, завдяки карпатському офісу  українсько-польської співпраці та департаменту
міжнародного співробітництва Львівської ОДА, відбулася презентація пілотного інновацій-
ного екотуристичного проекту «Нова модель туристичного транспорту в Бещадах». До м.
Борислав проект приїхали представляти бургомістр м. Устрики Дольні Бартош Ромовіч,
заступник мера Міхал Внук та директор департаменту розвитку міста Устрики Дольні
Кароль Ленард.  З українського боку угоду про співпрацю підписав мер м. Борислав Ігор Яворсь-
кий.  На цю  зустріч також були запрошені представники м. Турка. Зокрема, міський голова
Ярослав Паращич, його перший заступник Олег Гришканич та секретар міської ради Олек-
сандр Гвоздінський.

Цей новий вимір екотуризму
має   глобальний підхід, адже под-
ібний не реалізовувався ще ніде в
світі. Згідно проекту, доступ до ос-
новних туристичних локацій пла-
нують здійснювати на електромо-
білях, що суттєво зменшить заб-
руднення повітря. План цього про-
екту подадуть на конкурс програ-
ми транскордонного співробітниц-
тва  «Польща-Білорусь-Україна».
І якщо він отримає схвалення, то в
недалекій перспективі електро-
мобілі можуть курсувати з Борис-
лава через Східницю і аж до Тур-
ки. Безперечно, що це дасть знач-
ний поштовх для розвитку турис-
тичної інфраструктури нашого регіону.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГЕННАДІЙ КОГУТ ПОДАВ ДО СУДУ
Кілька днів тому, наказом т.в.о. началь-

ника відділу освіти, культури та туризму
Турківської міської ради Михайла Блажівсь-
кого, директора Турківського ЗЗСО Генна-
дія Когута було відсторонено від роботи
на час відсутності щеплення проти Covid-
19.

Але  Геннадій Когут категорично не згідний з
таким рішенням. У понеділок, 22 листопада,
він звернувся до Турківського районного суду з
вимогою скасувати наказ про його відсторо-
нення з посади через відсутність вакцинації.
Також він планує отримати відшкодування.
Дату судового засідання наразі не призначи-
ли.

Директор школи зазначив, що представляти його інтереси в суді буде адвокат – його донька   Мари-
на (на фото). 

Наш кор.

Ì²ÑÜÊ² ÐÓÕ²ÂÖ² ÎÁÐÀËÈ ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎ
Останнім часом дещо активізували свою діяльність політичні партії в Україні. Хтось каже,

що в повітрі пахне поза-
черговими виборами до
Парламенту. Проте самі
партійці пояснюють про-
сто: щоб бути готовими
до чергової виборчої кам-
панії.

Після проведення децен-
тралізації, практично всі
місцеві осередки політич-
них партій стали нечинни-
ми, адже зазвичай вони
були районними, а не
міськими чи селищними.

Так, у  суботу, 20 листопа-
да, пройшли збори і в Турк-
івському міському осеред-
ку НРУ. За підсумками обговорення, головою осередку обрано Івана Ференца, заступником Ірину
Лоневську (обоє відомі працівники в царині культури Турківщини).

Наш кор.
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Церковний хор «Дзвін»  храму св. апостолів Петра і Пав-
ла УГКЦ м. Турка щиросердечно вітає з  ювілеєм добру,
щиру,  активну, обдаровану людину,  хористку Ірину Стебівку
і бажає шановній ювілярці   міцного здоров’я – з роси і
води, невпинної життєвої енергії,  світлої радості в житті,
родинного тепла, поваги від людей, любові від
рідних,  щасливого довголіття.

Нехай Господь завжди у поміч
буде,

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

тя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Варто відзначити, що цьогор-
ічний конкурс проходив з новим
головою організаційного комі-
тету, відомим поетом, членом
Спілки письменників України,
лауреатом попередніх кон-
курсів ім. Мирона Утриска, ав-
тором багатьох поетичних
збірок, нашим земляком Васи-
лем Лилом. До слова, чимало
його поезій покладено на музи-
ку.

Авторитетне журі оцінювало
конкурсантів у трьох номінаці-
ях. Зокрема,  в  номінації  «Істо-
рія – краєзнавство» лауреата-
ми першої премії стали наші
земляки Оксана Павлик та Пет-
ро Косачевич, за книгу «За здо-
ров’ям та відпочинком – у Кар-

пати». До того ж, журі  надзви-
чайно високо оцінило й публі-
кацію Оксани Володимирівни в
книзі «Флагмани народної та
нетрадиційної медицини в Ук-
раїні». Лауреатом другої премії
за надзвичайно вагоме дослід-
ження став Михайло Кріль із
Старосамбірщини – за книгу
«Старява на Стривігорі: історія
села та околиці». Лауреатами
третьої премії стали також наші
земляки, жителька с. Вовче
Любов Федьків – за книгу
«Бойківські пацьорки» та  відо-
мий дослідник Бойківського
краю (на жаль, нині вже по-
кійний) Петро Зборовський – за
дослідження «Спів Різдвяного
циклу свят на Турківщині»).

Дипломом першого ступеня в
тій же номінації нагороджений
Олександр Глінка – за книгу
«Старий Самбір: історичні  роз-
відки»; Методій Волошин – за
книгу «Село Білич: люди та
події»; Петро Бойко – за книгу
«Шпуганич»; Зеновій Даній –за
книгу «Від легенди до спогадів»;
Андрій Грущак – за книгу «Гав-
чик, Нявчик та Івась». Дипло-
мом другого ступеня відзначе-
но Володимира та Зою Захар’є-
вих – за книгу «Миньківці на
Ушиці: віхи біографії та сучасні
принади»; о. Ярослав Пишко-
вич – за книгу «Село Перепрос-

тиня». Дипломом третього сту-
пеня – Володимира Демківа, за
книгу «Пантеон  слави в Добро-
гостові», та Володимира Павлі-
ка, за книгу «З вами буде гово-
рити скульптор». П’ятьох ав-
торів відзначено дипломами за
участь у конкурсі.

У номінації «Проза» лауреа-
том першої премії став Микола
Лисенко – за книгу «Коріння
Шевченківського роду». Другої
премії удостоївся Роман Цюп’-
як – за книгу «Дмитро Вітовсь-
кий: життя як спалах». Третьої
– Мирон Гавришкевич – за книгу
«Всупереч долі». Дипломів пер-
шого ступеня удостоїлися Ната-
лія Співак, Роман Цуп’як, Воло-

димир Матвієнко, відповідно, за
дослідження «До щему», «Спо-
гади і роздуми», «Ознаки епо-
хи». А дипломом другого ступе-
ня нагороджено Володимира
Матвієнка – за книгу «Без’ядер-
ний меморандум».

І в третій номінації – «Поезія»
–  найвищу нагороду отримав
Іларій  Ляхович – за збірки  «Со-
лодкі г іркі перехрестя», «Як
юності оголеної спалах». Лауре-
атом другої премії стала Альбі-
на Батуріна – за книгу «Кохання
з ароматом кави». Третьої удо-
стоїлася Світлана Мельничук –
за збірку поезій «Осені медо-
вий поцілунок». Дипломантами
першого ступеня  стали Євген
Осередчук – за книгу «Обрій»,
Марія Яворська – «Монолог
душі»,  Валентина Коміна –
«Спинитися на мить»,  Юлія
Драгун – «Калинові береги»,
Галина Британ – «Бути люди-
ною», «Без обгортки», Володи-
мир Захар’єв – «Дієвий ентузі-
аст і інноватор»,  Світлана Ве-
личко –  «До мами», Наталія Ка-
линовська – «Кредо», Ігор Дах
– «На перехресті всіх вітрів»,
«На зеленому лужку», Дипло-
мантами другого ступеня –
Ярослава Возняк, за книгу «Ме-
лодія душі», та Марія Магдзяк,
за книгу  «Мелодія серця». Дип-
лома третього ступеня удостої-
лися  Ярослава Возняк та Во-

лодимир Кость – за книгу «Не
плач, рідненька», Софія Піку-
нець – за збірник «Світлиця» та
книгу «Храм собору Святого Йо-
ана Хрестителя», Світлана Кон-
дра  –  за книгу «На струнах
відлуння».

Після урочистого нагород-
ження, яке провели голова орг-
комітету Василь Лило, заступ-
ник голови Турківської міської
ради Богдан Макаришин та сек-
ретар міської ради Олександр
Гвоздінський, всі присутні, як
учасники конкурсу, так і органі-
затори, обмінялися думками.
Зокрема, йшлося про те, яким
має бути конкурс на перспекти-
ву, на що потрібно звернути ува-
гу. Так, Василь Семенович на-
голосив,  що усі лауреати, окрім
дипломів та медалей, отрима-
ють по одній тисячі гривень.
Хоча, звичайно, ця сума не така
вже й велика. Але у майбутньо-
му оргкомітет має намір ство-
рити фонд ім. Мирона Утриска
з тим, щоб грошові винагороди

були вагомі-
шими. Кон-
курс матиме
статус міжна-
р о д н о г о .
В і д п о в і д н і
реєстраційні
п р о ц е д у р и
уже проведе-
но.

З року в рік,
як наголошу-
вали виступа-
ючі, розши-
рюється гео-
графія конкур-
су. Свої дослі-
дження пода-
ють автори
майже з усіх
областей Ук-
раїни. Чимало
робіт було
надіслано в

минулі роки й з-за кордону.
Кожна праця, безумовно, зас-

луговує на окрему розповідь,
але сьогодні хочу привернути
увагу читачів до надзвичайно
ґрунтовного і цікавого дослід-
ження жителя с. Шевченкове
Звенигородського району Чер-
каської області Миколи Лисен-
ка «Коріння Шевченківського
роду». Автор надзвичайно де-
тально і доступно описав ро-
довід свого земляка, Великого
Кобзаря. Власне і  хто цікавить-
ся життям та історією українсь-
кого генія, можуть  зайти в чи-
тальний зал й познайомитися
з книгою.

Похвальним є й те, що велику
увагу цьому конкурсу приділяє
Турківська міська рада, зокре-
ма голова Ярослав Паращич.
Так, при розгляді бюджету на
2022 рік варто було б  прийняти
програму з підтримки цього літе-
ратурно-краєзнавчого заходу.
На цьому наголосили як Богдан
Макаришин, так і Олександр
Гвоздінський.

Своїми міркуваннями щодо
цьогорічного, минулих та май-
бутніх конкурсів поділилися й
багаторічний голова оргкоміте-
ту, а нині член журі, Михайло
Вагіль та директорка Турківсь-
кої публічної бібліотеки Ганна
Семків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÕ²V ÊÎÍÊÓÐÑ  ³ì. ÌÈÐÎÍÀ
ÓÒÐÈÑÊÀ ÑÒÀÂ ²ÑÒÎÐ²ªÞ

Минулого тижня у читальному залі Турківської публічної
бібліотеки відбулося урочисте нагородження переможців
ХХІV літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утрис-
ка. Цьогоріч, очевидно, через карантинні обмеження, свої ро-
боти подали не так уже й багато авторів, як у попередні роки.
Надійшло 54 книги 32 авторів. Для порівняння, були роки, коли
до конкурсу долучалося близько 150 осіб.

Цими листопадовими днями святкує свій день народ-
ження житель с. Верхнє Висоцьке Ярослав Юліанович Де-
м’яновський – чудова людина, добрий порадник і товариш.

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

Хай щастя не відходить від поро-
га,

А Матір Божа Вас до серця пригор-
та,

І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

ВДЯЧНІ ЗА ПІДТРИМКУ
Акція милосер-

дя, спрямована
на допомогу і
підтримку наших
відважних захис-
ників, які на сході
України захища-
ють мир, спокій і
с у в е р е н і т е т
нашої держави,
триває на Туркі-
вщині й далі. Не-
байдужі люди
всіляко, чим мо-
жуть, підтриму-
ють  солдатів.
Так, Наталія  Федорівна Гріщенко пожертвувала 200 гривень,
Турківська міська рада – 1550 гривень, фінансовий відділ
міської ради – 300 гривень.  Днями  волонтер знову відправле-
но на передову 10 ящиків з продуктами.

Наші оборонці щиро вдячні  благодійникам. Нещодавно лист-
подяка  від воїнів знову надійшов на Турківщину  із зони проведен-
ня ООС.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

УВІЧНИЛИ ПАМ’ЯТЬ ПРО
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Минулої неділі, на свято Архистратига Михаїла, у Борині,
біля церкви Зіслання Святого Духа, де поховані два Січові
Стрільці з Турківщини - Кубан і Макарик, урочисто освячено
пам’ятний знак. Борці за волю України загинули у 1918 році.
Однак пам’ятник на могилі практично був зруйнований.

І лише завдяки
депутату облас-
ної ради Юрію
Доскічу, який, ра-
зом зі своїми дру-
зями, долучився
до спорудження
нового, вдалося
ще раз нагадати
про вікопомні
події 100-річної
давнини та зано-
во встановити па-
м’ятний знак Ге-
роям.

Проект хреста виконав архітектор Михайло Федик, а благодійний
фонд сім’ї Доскічів та однодумці депутата обласної ради проф-
інансували його виготовлення та встановлення.

Наш кор.
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Владі слід
дослухатися

до пропозицій
Тимошенко, –

експерт 
В умовах загострення кризових

явищ найбільш конструктивною та
соціально відповідальною виглядає
команда Тимошенко, яка не сліпо кри-
тикує владу, а намагається доноси-
ти фахові пропозиції для стабілізації
ситуації в країні.

Таке переконання висловив політич-
ний експерт Костянтин Матвієнко під час
прес-конференції «Чи поглиблюється
криза в Україні? Нові виміри й аспекти»,
що відбулась у прес-центрі «Інтерфакс-
Україна». 

«Як найбільш конструктивна й пол-
ітично відповідальна сила діє партія
«Батьківщина», тобто вона ставить пи-
тання і пропонує відповіді на них, які об-
’єктивно мають провести нас через опа-
лювальний сезон. У нас посівна під заг-
розою, у нас будуть великі проблеми з
тарифами і цінами, тому що має ж місце
й доларова інфляція. Подивіться, що
робиться на ринку нерухомості, продо-
вольства, енергетики», – зауважив Мат-
вієнко.

За його словами, розуміючи всі загро-
зи, які насуваються на країну та її грома-
дян, лідерка «Батьківщини», відкинувши
політичні амбіції, напрацьовує спільно
з командою й фахівцями різних галузей
алгоритми та можливі шляхи виходу з
кризи.

«Юлія Тимошенко послідовно, так би
мовити, максимально стримуючи емоції,
які переповнюють будь-якого професіо-
нала, який бачить, на скільки непра-
вильно діють в кризових умовах ті, хто
мав би діяти фахово... Вона намагаєть-
ся донести ці пропозиції до чинної вла-
ди. Я все ще хочу сподіватися, що ці про-
позиції все ж таки будуть почутими», –
резюмував політексперт. 

Роман КРАВЕЦЬ.

«ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» ÁÓÄÅ
Ï²ÄÒÐÈÌÓÂÀÒÈ ÌÅÄÈÊ²Â ²

ÇÀÕÈÙÀÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â
Страшна хвиля епідемії коронавірусу шириться всією країною, а медики ще й досі не отримали 300% доплат до

окладу, в лікарнях не вистачає ліжок, кисню й противірусних препаратів. Команда «Батьківщини» не відступить і
вимагатиме гідного фінансового забезпечення для медичної галузі. 

На цьому наголоси-
ла Голова партії
«Батьківщина» Юлія
Тимошенко, спілкую-
чись із медичним пер-
соналом Львівської
обласної інфекційної
лікарні.

«З високих трибун
кажуть, що всім меди-
кам, хто працює з ков-
ідними хворими, доп-
лачують 300%. Ми
проїхали понад 10 об-
ластей і знаємо, що
лікарі не отримують
цих коштів. Тому наша
команда буде рішуче
порушувати це питан-
ня в парламенті», – по-
обіцяла Юлія Тимо-
шенко.

Медичні працівники
закладу під час зустрічі
скаржилися на неста-
чу найнеобхідніших
противірусних препа-
ратів і вільних ліжок в
лікарні, відсутність
стаціонарних потужностей для виробництва кисню. Також вони просили змінити принцип фінансування медичної галузі – щоб
оплата здійснювалася за рахунок субвенцій з державного бюджету, а не за кожен пролікований випадок.

«Я хочу, щоб медиків почули. Ми будемо говорити про всі ці проблеми на телебаченні, в парламенті, з урядом для того, щоб
вони розуміли, що їхні переможні звіти про те, що медицина профінансована – неправда. Держбюджет-2022 ще остаточно не
ухвалений, і є надія, що можна буде в ньому передбачити гідне фінансування медицини. Наша команда буде блокувати ухва-
лення бюджету, який не містить ковідного фонду», – зауважила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко спільно з Львівською обласною командою «Батьківщини» та народним депутатом Михайлом Цимбалюком
передала Львівській обласній інфекційній лікарні медичне обладнання та устаткування.

«Я хочу подякувати вам за те, що ви в такий тяжкий момент працюєте і рятуєте людей. Я вдячна, що ви – в Україні, хоча наша
країна не дуже конкурентна з точки зору зарплат медикам. Але те, що ви тут, для України велике щастя», – звернулася Юлія
Тимошенко до працівників лікарні.

НАСІННЯ ВІД ДУБА
Марійка з нетерпінням чекала  на свою бабусю, яка

пообіцяла привезти їй незвичний подарунок. Ось на-
стала третя година і бабуся приїхала. Вона простягну-
ла  Марійці  маленького  круглого   жолудя, оскільки
знала, що внучка любить дерева. Дівчинка взяла на-
сіння і швиденько побігла на вулицю. Вона закопала
жолудь в землю й  зразу стала чекати, чи він буде рос-
ти. Пройшла година, але нічого не відбувалося. Тоді
Марійка вирішила запитати у бабусі, чому її насіння
зовсім не росте? І почала говорити все, що вона роби-
ла з жолудем. Бабуся відповіла, що вона правильно
усе зробила. Але кожному дереву потрібен час, щоб
прорости і підрости великим.

Бабусі  треба було їхати, вона попрощалася з Марій-
кою і попросила  її турбуватися про дуба  та   доглядати
за ним.  Дівчинка так і робила. Уже закінчилися літні
канікули, Марійка пішла в наступний клас, проминуло

багато днів і навесні на тому місці, де вона посадила
насіння, пробився маленький паросток. Марійка дуже-
дуже зраділа і ще більше стала за ним доглядати.

ВЕДМЕДИК З КАШТАНІВ
Олена та Ігор були друзями. Одного дня в школі вчи-

телька задала тему додому «Моя творчість». Діти мали
принести  свої витвори. Команди складались із двох
дітей. Олена та Ігор працювали разом. Але в інших дітей
були ідеї, а в них ні. Спочатку хотіли зробити ляльковий
театр, але в Ігоря не було ляльок і картону. В Олени
знайшовся картон, але не було ляльок. Засмучені,  що
в них нічого не виходить, вийшли з дому на вулицю. Там
побачили  велике дерево, під яким на землі   лежало
багато-багато каштанів. Тоді Ігор сказав Олені: «Ми  ж
можемо  виготовити ведмедиків з каштанів!». Вони так
і зробили.

Наступного ранку у школі показали усім свій витвір –
ведмедиків з каштанів, а  вчителька   відзначила їх ро-
боту як найкращу.

МАРИНКА-ХУДОЖНИЦЯ
Одного разу   маленька Маринка переглядала дуже

цікаву книжку, де були яскраві картинки. Вона подума-
ла, що люди, які це намалювали, були дуже талановиті.
Зранку Маринка пішла до школи, а в школі вчитель за-
давав усім запитання «Ким ти хочеш  стати?».  Марин-
ка відповіла, що хоче стати художницею.

Вона  могла намалювати звірят, квіти, дерева, бу-
динки, але намалювати портрет людини не вміла.  У
Маринки це ніяк не виходило. Одного разу вона  вже
хотіла здатися і закинути малювання. Але це помітила
мама. Вона підійшла до Маринки і сказала, щоб не
здавалася, працювала над собою і малювала далі.
Маринка послухалась. І  усе  вийшло добре.  Вона на-
вчилася малювати краще.  Її картинами стали захоп-
люватися друзі.

СОРОКА І ВОРОНА (казка)
На одному великому дереві жили  сорока і ворона.

Вони дружили між собою. Одного разу ворона зайшла
до сороки в гості, але вдома нікого не було. Ворона
поглянула на стіл, де були крихти хліба і суп і вирішила
нишком скуштувати це. З’їла все. А почувши, що йде со-
рока, втекла, ніби там і не була. Сорока, побачивши що
нема крихт і супу, розлютилася і почала сварити усіх
пташок, крім своєї найближчої сусідки – ворони.

Тоді ворона стала  вголос  думати:  «Признатися  чи
не признатися  подружці про свій вчинок?» Це підслу-
хав дятел, який пролітав поруч.  Він підтримав ворону і
попросив, щоб вона сказала правду. В ту ж мить воро-
на набралася сміливості і розповіла все сороці. Та їй
вибачила. А ворона пообіцяла, що більше не буде  та-
кого робити.

ВІД РЕДАКЦІЇ: друкуємо ми ці маленькі розповіді та-
лановитої дівчинки не випадково. В них – дитяче ро-
зуміння великих проблем. Вдумаймося в прочитане і
зрозумійно, наскільки це важливо.

ÏÅÐØ² ÊÐÎÊÈ
ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²

Анічка Тарасенко навчається у Турківському ЗЗСО
І-ІІІ ст. №1, у 4-Б класі, який веде молода, креативна
вчителька Аліна Редько.  Дівчинка до школи пішла у
5 років, але старається не відставати у знаннях за
трохи старших від неї однокласників. Старанна,
скромна учениця, окрім того, що добре вчиться,  свій
вільний час віддає малюванню та читанню  книже-
чок. Любить тваринок, квіти, природу. І зараз, у свої
8 років,  школярка   почала  писати невеличкі опові-
даннячка та казочки, в яких по-дитячому, як сама ро-
зуміє,  розкриває різні сюжети. На сторінках газети
подаємо кілька її дитячих творінь і щиро надіємося,
що ці перші творчі  паростки з роками проростуть і
дадуть  свої  плоди.
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ШКІЛЬНИЙ ФУТЗАЛ

У БОРИНСЬКІЙ ГРОМАДІ
У четвер, 18 листопада, розпочався чемпіонат Боринської селищної ради з футзалу серед

школярів (юнаків 2004 р.н і молодших). Матчі проходять у спортивних залах Бітлянського
ЗЗСО І-ІІІ ст. та Нижньояблунського ОЗЗСО І-ІІІ ст. У змаганнях беруть участь 12 команд, які
розділені на 2 групи.

Після першого ігрового дня, у групі «А», до трійки кра-
щих входять:  команди з Нижнього Висоцького, Верх-
нього Висоцького та Бітлі, а у групі «Б» – юні футболісти
з Верхньої Яблуньки, Борині та Боберки.

Другий ігровий день пройшов вчора, а завершальний
етап заплановано на четвер, 2 грудня. Про це редак-
цію повідомив головний спеціаліст з питань молоді та
спорту Боринської селищної ради Роман Дяків.

Наш кор.

Перед початком змагань
учасників привітали директор
Львівського обласного центру
фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» Вадим Климо-
вич, перший заступник Турківсь-

кого міського голови Олег Гриш-
канич та віце-президент феде-
рації шашок Львівщини Богдан
Москаль.

За результатами змагань
призерами  стали:

Категорія «ДОРОСЛІ»:

1. Стрийська міська рада (мс
Ігор Ганяк, Володимир Ковань-
ов, мс Зоряна Анісімова) ;

2. Турківська міська рада
(Руслан Монич, Василь Кости-
шак, Христина Зубрицька);

3. Бродівська міська рада
(Ігор Адамець, Анатолій Лисак,
Олена Мартинюк).

Категорія «ВЕТЕРАНИ»:
1. Турківська міська рада

(кмс Богдан Москаль, Василь
Гуй, Ольга Лембак);

2. Новороздільська міська
рада (Степан Білінський, Ва-
лерій Зінін, Тетяна Верестун );

3. Боринська селищна рада
(Богдан Січак, Володимир
Яворський, Галина Матківсь-
ка).

Категорія «ЛЮДИ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ»:

1.Турківська міська рада
(Ростислав Мурис, Анатолій
Славич, Оксана Марич);

2. Самбірська міська рада
(Василь Ладанай, Михайло Дуд-
ко)

3. Дрогобицька міська рада
(Юрій Фетчак, Іван Залокоць-
кий, Марія Циган).

Кубки та медалі призерам
змагань вручив директор
Львівського обласного центру
фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» Вадим Климо-
вич.

Отже, турківчани завоювали
три кубки з трьох можливих, з
них два – за перші місця і один
– за друге серед дорослих ко-
манд, пропустивши вперед
тільки стриян, у складі яких були
два майстри спорту Ігор Ганяк і
Зоряна Анісімова, які недавно
стали чемпіонами України се-
ред ветеранів у складі збірної
Львівщини. Наша команда із
стриянами записала нічийний
результат. Особливо порадува-
ли молоді вихованці ДЮСШ
«Юність» Руслан Монич та Хри-
стина Зубрицька (тренер Богдан
Москаль), які з майстрами
спорту зіграли внічию. Однак
потім нічия з командою Броді-
вської міської ради не дозволи-
ла посісти перше місце.

Успіх турківчан тренер з Чер-
вонограда Ігор Лещишак проко-
ментував так: «Відкотившись на
третє місце і маючи шанс стати
призерами, потрібно було зро-
бити неймовірне, обіграти ко-
манду господарів Турки, де най-
сильніша школа з шашок, адже
там працюють досвідчені тре-
нери і шашки дуже популярні.
Сенсації, на жаль, не сталось,
хоча знову боролись як могли,
поступившись 1:5 (нічию зробив
знову Куліков)».

Олег МЕЛЬНИК,
директор ФСК “Карпати”.

ÒÐ²ÓÌÔ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ
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Минулих вихідних, 20-21 листопада, в місті Турка, в спорт-
залі НВК, змаганнями з шашок завершилися ХХХ обласні ком-
плексні спортивні ігри Львівщини, ХІV обласні ігри ветеранів
спорту (вік учасників – від 40 років і старші) та VІІ спортивні
ігри серед осіб з інвалідністю (за нозологіями: з вадами зору,
слуху і ураженням опорно-рухового апарату). Позмагатись
за шашківницею прибули 27 команд об’єднаних територіаль-
них громад області, серед них: дорослих - 10 команд, вете-
ранів - 10 команд та 7 команд людей з інвалідністю.

ßÊ ÇÌÓÑÈÒÈ ÊÓÐÅÉ ÊÐÀÙÅ ÍÅÑÒÈÑß?
Іноді трапляється так, що домашні кури перестають не-

сти яйця. Такий період починається з настанням холодів.
Господарі знають чимало способів, щоб цьому зарадити. І
треба віддати належне, що багато з них є досить-таки ефек-
тивними. Про один з таких ми коротко розповімо.

Щоб змусити курей нестись, використовують дріжджі. У 300 мл.
теплої води розчиніть пакет дріжджів. Залишіть засіб настоюва-
тись 60 хвилин. Після цього перелийте розчин у каструлю та до-
лийте ще 2000 мл. теплої води. Замочіть у цій рідині 3 кг зерна та
залишіть настоюватись 4 години. Готовим зерном годуйте своїх
курей.

Наш кор.

Педагогічний колектив Ісаївської гімназії висловлює щире співчут-
тя вчительці Галині Василівні Бегей з приводу тяжкої втрати –
смерті бабусі.

Колектив Боринського ЗЗСО висловлює щире співчуття вчителю
Василю Ярославовичу Іроду з приводу тяжкої втрати – смерті ба-
бусі.

Педагогічний колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 глибоко
сумує з приводу смерті колишньої вчительки Ірини Михайлівни
Прокопів і висловлює щире співчуття рідним і близьким.


