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Â²ÉÍÀ
ÂÍÅÑËÀ ÊÎÐÅÊÒÈÂÈ
Останні дзвоники і випускні відбудуться без
звичної вишуканості
Останні дзвоники та випускні вечори на Турківщині не відбуватимуться із звичною помпезністю, а пройдуть із дотриманням карантинних норм та комендантської години. За довгу історію вони будуть першими і, хочеться вірити, останніми в умовах війни. А здолаємо московських загарбників і все
повернеться на свої місця – і радість, і урочистість, і піднесений настрій.
Цьогоріч із школою прощатимуться 200 одинадцятикласників, серед яких один – з числа переселенців і двоє закінчують навчання екстерном. У Боринській селищній раді документ про повну загальну середню освіту отримають
107 хлопців та дівчат.
У минулому році їх
було дещо більше –
135. Троє випускників
є претендентами на
медалі: дві – срібних
і одна – золота. Усі –
учні
Боринського
ЗЗСО І-ІІІ ст. Минулоріч у громаді було
5 медалістів: два –
срібні і три – золоті.
Свідоцтво про базову середню освіту, закінчивши 9 клас, отримають 279 учнів, 5 –
переселенці. У минулому році їх було 250.
13 випускників отримають свідоцтво з відзнакою.
Щодо Турківської міської
ради, то тут із школою попрощаються 92 випускники-одинадцятикласники. Це на 6 учнів
більше, аніж в минулому навчальному році. Серед них – 7
медалістів. Одну срібну медаль
отримає учень Турківського
ЗЗСО №1, двоє випускників цього навчального закладу будуть
відзначені золотими медалями,
три золоті медалі отримають
вихованці Турківського ЗЗСО та
одну – випускник Ільницького
ЗЗСО. З 274 дев’ятикласників,
частина з яких покине стіни

рідної школи, 19 отримають
свідоцтво з відзнакою. У минулому році свідоцтво про базову
середню освіту отримали 276
хлопців та дівчат.

Останні дзвоники в школах
пройдуть не в один день, а в
залежності від того, як навчальний заклад виконав програму.
Орієнтовно це буде 8 червня.
Схоже, що цієї скромної урочистості не буде у Верхньояблунському ЗЗСО. З 11 квітня діти
тут не відвідують школу. Це результат конфлікту між директором навчального закладу та деякими педагогами і сільською
громадою. Напередодні відбулося декілька зібрань, на яких
громада висловила недовіру керівнику школи Івану Січаку. Бать-

ки кажуть, що пустять дітей до
школи лише тоді, коли директор і члени його сім’ї-педагоги
покинуть навчальний заклад.
Натомість директор каже, що
для цього немає жодних
підстав. А останнім часом, щоб
надати своїм дітям можливість
нормально навчатися, батьки
заявляли про те, що заберуть
документи зі школи й відправлять дітей кого в Шандровецьку школу, а кого – у Нижньояблунську, В залежності від того,
кому де вигідніше. А вчора, в
надії
вирішити
шкільний конфлікт,
який вже надто затягнувся і від якого страждають діти, у Верхню
Яблуньку приїздив керівник департаменту
освіти
і
науки
Львівської облдержадміністрації Олег Паска.
Наразі не відомі результати перемовин і
чи вдалося врегулювати конфлікт, який у
Верхній Яблуньці виник не сьогодні і не
вчора, а більше десяти років тому. Ще коли
педагоги цього навчального закладу
влаштовували голодування, заявляючи
про
незаконні
звільнення, на сходах Турківської райдержадміністрації.
Очевидно вже наступного
тижня ми зможемо взяти коментар в очільника обласного
департаменту і проінформувати читачів про результат його
приїзду на Турківщину. Хоча однозначним є те, що
конфлікт
потрібно вирішувати і вирішувати негайно, адже його заручниками стали діти, чимало з яких
хочуть вчитися і здобувати освіту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДЕПУТАТСЬКІ РОТАЦІЇ
На минулій сесії Турківської міської ради депутатка від фракції «Громадянська позиція» Ольга
Яворська склала свої повноваження. Чітку мотивацію свого вчинку не озвучила. Пам’ятаємо, що
дещо раніше їй запропонували це зробити самі ж колеги-депутати. Тоді Ольга Іванівна чомусь не
наважилася на таке рішення. Вакантне депутатське місце зайняв Іван Масьович, який раніше вже
був депутатом Турківської районної ради.
Наш кор.

ÏÎÄÀÐÓÂÀËÈ Ä²ÒßÌ ÐÀÄ²ÑÒÜ
У рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей в
Боринській селищній раді відбулася урочиста подія, яка принесла багато радості і задоволення малечі. В центрі селища
відкрили дитячий ігровий майданчик, придбаний і встановлений за кошти місцевої влади. Розміщений він досить зручно
та, більше того, став окрасою. Після освячення, яке провів
місцевий парох о. Роман, малеча гамірно бавилася тут, демонструючи, що для неї це радість.
З привітаннями до присутніх звернулися селищний голова Михайло Шкітак, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
селищної ради Оксана Манюх, начальник служби у справах дітей
селищної ради Надія Сливар та представниця фонду сім’ї Доскіч
Христина Доскіч. Всі вони бажали дітям щасливого мирного дитинства, гармонійного розвитку та щоденної Господньої опіки.
Власне, діти – наше майбутнє і їм жити і творити в ХХІ столітті.
Хочеться вірити, в щасливій і мирній Українській державі.
З нагоди цієї урочистої події відбувся святковий концерт патріотичної пісні.
Наш кор.

ЧИ БУДЕ РУБКА В СТАРОМУ ПОЛІ?
Проблема господарювання в лісових угіддях Турківщини
уже не перший рік турбує громадськість. Пам’ятаємо різні
акції протесту, перекриття доріг, заслуховування керівників
лісогосподарських підприємств, обговорення питання на сесіях колись районної, а тепер міської та селищної рад. Було
прийнято й чимало рішень, які мали б сприяти цивілізованому господарюванню в лісах, мінімізувати самовільні рубки.
На недавній сесії Турківської міської ради це питання було порушено вкотре. Депутат Іван Вовчанський запропонував до розгляду
свій запит про заборону вирубки лісу в урочищі Старе Поле, поблизу с. Вовче. Тут, як відомо, бере початок ріка Дністер, а місцеві
жителі кажуть, що це надзвичайно грибна місцевість. Розглянувши
депутатський запит, сесія прийняла рішення заборонити рубки в
даному урочищі. Хоча лісівники кажуть, що воно є незаконним. І
як тільки попаде до прокуратури, буде скасоване.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÓÄ ÑÊÀÑÓÂÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÅ Ð²ØÅÍÍß
Днями Львівський адміністративний суд скасував рішення
конкурсної комісії відділу освіти, культури та туризму Турківської міської ради з обрання директорів Жукотинської, Турківської та Ісаївської гімназій. До суду звернулися претенденти на директорські посади Іван Будз та Лілія Вишинська,
які вважають, що конкурсна комісія допустилася ряду помилок у проведенні відбору.
Наразі рішення суду ще не вступило в законну силу і відділ освіти, культури і туризму може звернутися до апеляційної інстанції
про відміну даного рішення. Якщо це не буде зроблено, або ж воно
набере законної сили чи апеляційний суд залишить його без змін,
на директорські посади цих навчальних закладів доведеться проводити повторний конкурс.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

2 стор.
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«ТАТО, МАМА і Я –
СПОРТИВНА
ШАШКОВА СІМ’Я»
У середу, 1 червня, в Турківській ДЮСШ “Юність” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей
відбулися змагання з шашок «ТАТО, МАМА і Я – СПОРТИВНА ШАШКОВА СІМ’Я», в яких взяли
участь 12 команд.
Серед 6 команд з юнаками і дівчатами до 10 років (2012 р.н. і молодші) переможцем стала команда Андрія Комарницького, 2012 р.н. (тато Володимир та мама Ганна). Вони здобули перемогу у всіх
п’яти матчах. Другою
стала команда Андрія Галича, 2012 р.н.
Він виступав тільки з
мамою Іванною, оскільки тато в ЗСУ, а дід
не зміг прийти. Третьою стала команда
Тамари Мурис, 2013
р.н. (тато Роман,
мама Олена). Наступні місця посіли:
команда Злати Москаль, 2015 р.н., з Солонки (дід Богдан та
мама Вікторія); команда Соломії Ладан, 2013 р.н. з Львова (тато Віталій та
мама Людмила), а
також команда Андрія Яворського, 2014
р.н., який виступав
разом з татом Богданом.
Серед 6 команд з юнаками і дівчатами до 15 років (2007 р.н. і молодші) переможцем стала команда Ангеліни Титар, 2007 р.н. (хресний тато Кузей Роман, мама Юлія). Вони також здобули перемогу у
всіх п’яти матчах. Другою стала команда Павліни Голованич, 2010 р.н. і Віки Голованич, 2011 р.н. (тато
Сергій, мама Марія). Третьою стала команда Соломії Крецул, 2009 р.н., яка виступала тільки з татом
Іваном. Наступні місця посіли: команда Максима Яворського, 2011 р.н., який виступав разом з татом
Богданом; команда Максима Муриса, 2010 р.н. (тато Роман та мама Олена), а також команда Ярослава Сенчишина, 2009 р.н.
Переможці та всі учасники нагороджені грамотами директора ДЮСШ “Юність” Василя Ціка та
цінними призами від Благодійного фонду сім’ї Доскіч, які вручила помічниця обласного депутата
Оксана Куриляк.
А помічниця народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра вручила від імені Благодійного фонду Андрія Лопушанського чотирьом кращим командам путівки на триденний відпочинок
в оздоровчий комплекс “Женева” м. Трускавець.
Учасників змагань також привітав екс-чемпіон України з шашок, майстер спорту Євген Івашко з
міста Дніпро, який побажав юним спортсменам не зупинятись на досягнутому, вдосконалювати майстерність та здобувати нові успіхів.
Богдан МОСКАЛЬ,
організатор змагань.

ÍÈÇÜÊÈÉ ÓÊË²Í
ÂÀÌ, ÂÎËÎÍÒÅÐÈ
Хочу висловити велику подяку Завадівській громаді, особливо
волонтерам Богдану Ільницькому, Олегу Павлику, Миколі та Ользі
Кольгановичам, водієві Михайлу Павлику, які організували й доправили на Харківщину гуманітарну продуктову допомогу, автомобіль
та квадрокоптер у бойовий підрозділ, де разом служать мій син –
старший лейтенант Богдан Роздольський та уродженець с.Завадівка – старший лейтенант Дмитро Созанський.
Низький вам уклін, волонтери. Слава Україні!
Михайло РОЗДОЛЬСЬКИЙ,
м. Турка.

ЗУСТРІНЕМО
СВЯТА У ЧИСТОТІ
Традиційно Трійця (день Святої Трійці, Зелені Свята) припадає на 50-й день після Великодня. Цього року – 12 червня. Для
належного відзначення цього християнського свята просимо привести до пристойного санітарного та естетичного
стану прилеглі території біля установ, організацій, торгових приміщень та прибудинкові території, а саме: здійснити
покіс трави та прибрати сміття.
Відповідно до п.2 статті 17 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», громадяни у сфері благоустрою населених пунктів
зобов’язані:

ДIТИ ОГОРНУТI
ТУРБОТОЮ ТА ЛЮБОВ’Ю
Першого червня у
м. Турка, на Майдані
Шевченка, під егідою голови Турківської міської ради
Ярослава Паращича та з ініціативи
КЗПО “Будинок дитячої та юнацької
творчості” Турківської міської ради
відбувся захід до
Дня захисту дітей.
В організації та
проведенні заходу
також
взяли
участь КЗ “ Центр
культури та дозвілля” Турківської
міської ради, Турківська дитяча музична школа, служба у справах дітей Турківської міської ради.
З вітальним словом перед дітьми, їхніми батьками, гостями виступили Турківський міський голова
Ярослав Паращич, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, представники депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча Христина Доскіч та Оксана Куриляк, начальник служби у справах дітей Ірина Стебівка.
На святі були представлені різноманітні музичні і танцювальні композиції. Яскравим завершенням дійства стало винесення дітьми Державного Прапора України.
Захід відбувся з дотриманням вимог воєнного стану.
Наш кор.

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;
2) дотримуватися правил благоустрою території населених
пунктів;
3) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;
4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;
5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для
здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян
від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Олег ГРИШКАНИЧ,
перший заступник міського голови.
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ÑËÎÂÀ, ßÊ²
ÇÂÓ×ÀÒÜ ÇÀÏÎÂ²ÒÎÌ
Вже 5-й рік, як відійшов у засвіти Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ. Він помер після важкої недуги у віці 85 років, залишивши нам багато настанов, що можуть служити життєвим орієнтиром, не дадуть зійти з дороги, яка веде до вічності. Завдяки праведній життєвій позиції, унікальному аналітичному розуму, його цінували і поважали не лише в церковних колах, а й керівники багатьох держав світу, не кажучи вже про Україну. Пропонуємо пригадати
важливі тези, озвучені Любомиром Гузаром. Вони є актуальними не лише в сьогоденні, але не втратять своєї значимості
через багато-багато років.
ПРО РА ДЯНСЬК У МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СПАДОК
Коли Україна стала незалежною, ми думали, що вже все стало на свої місця. Переконуємося, що це зовсім не так. Є багато всього, що треба ставити на
місце. Ми ще не цілковито позбулися свого минулого. Думка,
що нам усе має дати держава,
це наша радянська спадщина.
Ніби ми маємо сидіти, склавши
руки, та лише дивитися, як і що
держава нам дає. Це типова
радянська ментальність. У такий спосіб тоді усе контролювали. Наше завдання тепер – навчитися думати і творити самостійно.
ПРО ШЛЯХ ДО ДЕМОКРАТІЇ
ТА ДОВІРУ
Важко сказати, у якій мірі ми
вже є демократами. На нас
чекає тривалий процес перевиховання. Демократія вимагає
відповідальних і свідомих людей, яким можна довіряти і які
вміють довіряти. Довіра – це не
те, чому ми вчимося. Довіра –
це те, що ми здобуваємо. Не
питайте себе, як і кому ми маємо довіряти. Запитуйте: як ми
поводимося, чи наш спосіб говоріння, думання і діяння пробуджує в людях почуття довіри
до нас?
ПРО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА
ПЕРЕВИХОВАННЯ СТАРШИХ
Треба виховувати людей,
особливо молодих, аби вони
жили й працювали справедливо. Мусимо пройти довгий і солідний процес перевиховання
для старших. А для молодших –
процес виховання. Молодих українців треба плекати в дусі
справедливості й правди. Якщо
вчителі даватимуть поганий
приклад, то не варто сподіватися на зміни. Учителі мають сумлінно працювати над вихованням дітей. Звісно, передусім,
цим повинні займатися і батьки. Ми маємо відповідальність
перед нашими дітьми – мусимо
допомогти їм стати добрими
людьми.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДІЛИТИСЯ: ДОБРОМ І ЧАСОМ
Останні роки продемонстрували дуже багато волонтаризму в Україні. Люди діляться з
тими, хто потребує: грішми, силою, своїм часом. На жаль, є
багато і таких, котрі дбають і думають лише про себе. Тому ми
зараз маємо політичну кризу.
Цих людей не цікавить, як поділитися, як уможливити, аби
добре жити було всім. Тобто, з
одного боку, є багато цілком
спонтанного волонтаризму,
спонтанного бажання ділитися
добром. З іншого боку, ще маємо чимало себелюбства, виключаємо ближнього з поля свого зацікавлення.
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Можна ділитися й часом. Моя
покійна рідна сестра, коли її
діти вже пішли на своє, мала
вдома багато вільного часу.
Кілька разів на тиждень, а подекуди і щодня, дві чи три години вона присвячувала пристарілим людям, які жили у притулку неподалік. Йшла до них та
допомагала. Вона ділилася
тим, що мала, – своїм часом.
Моя сестра користала з того, і

користали ті, з ким вона ділилася.
ПРО НЕСПЛАТУ ПОДАТКІВ ЯК
ГРІХ
Коли я жив в Америці, то платив 100% податків. За моїх часів,
там кожного третього перевіряли, чи він чесно платить. Ті, хто
не сплачують податки, применшують їх, – грішать, роблять зло.
Вони можуть себе виправдовувати, що давали, наприклад, на
благодійність. То дуже добре,
що давали. Але кожен громадянин має такий приписаний обов’язок – платити податки.
Громадяни повинні також чинити тиск на тих, хто розпоряджається їхніми податками. Варто говорити: прошу показати, як
використали ті чи інші гроші. У
нас це є трудністю: не для громадян, а трудністю для держави. Тому що є люди, які не використовують бюджет, а крадуть із
нього. Мусимо шукати політичних способів, єднатися у правдиві політичні партії, вимагати
звітності від депутатів та інших
відповідальних за бюджетні
кошти.
ПРО ДАР МУДРОЇ ЛЮБОВІ
Треба у Господа Бога просити про дар любові. Дуже важливим є виховувати дітей у дусі
любові. Пам’ятаймо слова:
«Раз добром налите серце ввік
не прохолоне». Але серце треба наповнити добром і любов’ю.
Потрібно виховувати майбутніх
батьків, аби вони любили своїх
дітей і давали відчути цим дітям,
що вони є люблені. Пам’ятаймо,
що любов – це не вседозво-

леність. Любов мусить бути мудра. Любов – це, передусім, бажання робити добро. Наше бажання чинити добро ближньому має бути таким, щоби
ближній теж захотів робити
добрі справи. Це є правдива і
мудра любов.
Маємо бути готові до нерозуміння. Ми, наприклад, хочемо
робити комусь добро, а ця людина думає, що ми хочемо її в
такий спосіб підкупити. Дуже
важко змінити людину, яка наповнена ненавистю. Ісус Христос також зустрічав людей, які
його не любили. Коли він звертався до них, то нібито казав:
«Горе вам!» Ми так перекладаємо. Однак, біблісти мені кажуть,
що це не є точний переклад арамейського слова. Правильніший переклад: «Жаль мені
вас». Ісус Христос звертається
до них із великим співчуттям та

милосердям. Не проклинає, а
жаліє, що вони такі.
ПРО МОЛИТВУ ЗА ВОРОГІВ
Ісус Христос молився: «Отче,
прости їм, бо не знають, що роблять». Христос не казав: «Отче,
допоможи їм краще прибивати
цвяхи на мій хрест, бо вони зле
то роблять, не вміють молотка
тримати». Христос казав, що
треба любити всіх, навіть ворогів. Що це означає? Я молюся не за те, аби ворогові краще
воювалося, а за те, аби він також сповняв Божу волю. Це ціль
нашої молитви за ворогів: щоби
вони не грішили. Агресія, яку ми
переживаємо, то є дуже погано
і несправедливо. Ми не молимося, щоб їм це вдавалося успішно. Ми просимо у Бога, аби
вони побачили правду. Так, ми
сумніваємося, що росіяни можуть змінитися. Але варто мати
велику віру, що Господь може і
це осягнути.
ЧОМУ ЦЕРКВА – ЦЕ, ЩОНАЙПЕРШЕ, ЛЮДИ
Дуже часто в розмовах чуємо
слово «Церква». Наприклад:
«Церква заговорила устами
владики». Неправильно думати, що владика – це є Церква.
Церква – це ми всі, Божий люд.
Священики, єпископи є слугами
Божого люду. Вони повторюють,
пригадують те, що Господь Бог
вчить нас. Вони діляться тим, що
Господь дає, аби нас освятити.
Тому не вживаймо слова «Церква» на означення якоїсь особливої відповідальної групи. І
коли ми говоримо про Церкву,
нехай кожен скаже: «Я також
Церква. Я є частиною Божого

люду. Що я роблю? У який спосіб
я здійснюю свою приналежність
до Церкви?»
ЧОМУ УГКЦ МОЖНА ВВАЖАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ
Нас вигнали ще за царських
часів зі східних областей. Але
дивним дивом ми повернулися.
Наші люди є по всій Україні. Ми
їх туди не посилаємо. Вони вже
там є. І їх досить багато. Ми
лише їх віднаходимо, організовуємо, творимо парохії. Не можна вважати, що Греко-Католицька Церква не є всеукраїнською. Коли Україна стала незалежною, наша Церква почала йти на Схід та шукати там
своїх людей. Подивіться, скільки
зараз маємо там єпархій, екзархатів. То не є пусте, то є люди.
Не так багато, як православних,
але достатньо, щоби Церква
могла функціонувати.
ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ
ТА МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
Щоби бути сьогодні християнином, треба працювати й старатися повернути первісну
єдність, яку ми з різних причин,
зовнішніх і внутрішніх, стратили.
Мусимо всі намагатися щось
робити. Не чекати, поки це зроблять інші. Не думати, що хтось
інший це розв’яже. Маємо запитувати себе: що я можу зробити, аби привернути первісну
єдність Київської Церкви? Тут не
йдеться про домовлення: от,
ніби єпископи зійдуться, переговорять, підпишуть документи,
і все буде добре. Йдеться про
те, що увесь нарід має прагнути
єдності.
Понад тисячу років тому
рівноапостольний князь Володимир прийняв християнство як
релігію нашої держави. Тоді християнство не було поділено до
такої міри, як є сьогодні. Зараз
маємо складну ситуацію, яка
накинута нам минулими роками. Пройшло багато часу
відтоді, як чимало нашого церковного майна перебрали
люди, яких налаштовують неприхильно до української традиції, київської традиції.
В Україні є члени Православної Церкви Московського патріархату. Що ми можемо і що ми
хочемо зробити, аби серед цих
вірян прагнення об’єднатися
набрало форми, аби вони теж
цього щиро захотіли? Їм політизують Церкву. Якщо хочемо об’єднати Церкву в Україні, маємо підходити до справи релігійно, а не політично. Наша держава багато скористає з того,
якщо Церква буде об’єднаною.
Однак, це не є остаточна ціль.
Це є ефект, який стане можливим після того, як ми здійснимо
головну ціль – об’єднаємося
релігійно. Єдність буде тоді,
коли увесь нарід схоче бути об’єднаним.
ПРО СВЯТКУВАННЯ ВЕЛИКОДНЯ І РІЗДВА В ОДИН ДЕНЬ
То є другорядна справа. Тут
можна легко домовитися. Це,
можна сказати, технічне питання. Моя мама виростала на юліанському календарі, але, коли
помер батько, вона почала
жити з моєю сестрою у парохії,
де вже дотримувалися календаря григоріанського. Я запитав: «Мамо, як вам?» Вона
відповіла: «Я не відчула жодної
різниці. Лише інші дати, а святкування те саме». Тож це не є
суттєвим для життя нашої Церкви. Не бачу в тому великої проблеми. Не дай Боже, аби це
ставало причиною ще одного
поділу.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
ÇÌ²¯ ÇÍÎÂÓ
ÏÎÊÓÑÀËÈ ËÞÄÅÉ
Минулої неділі, 29 травня,
один із випадків трапився у
селі Вовче. Близько восьмої
години вечора змія вкусила у
ногу 42-річного місцевого
мешканця. Його в стані середньої важкості було госпіталізовано до Турківської
центральної міської лікарні.
А вже за кілька днів, 1 червня, схожий випадок трапився у
селі Яворів. Тут жертвою плазуна стала 31-річна жінка, яку гадюка вкусила у ліву стопу. Постраждала також була доставлена до лікарні у Турці. До слова,
це вже четвертий випадок укусу
змії на Турківщині з початку року.
Фахівці закликають мешканців бути обережними та
уважними, відправляючись у ліс
чи на природу. Будьте уважні у
місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, чагарники.
Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із
собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів,
а спокійно відійдіть. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе,
щільне взуття, котре змія не
прокусить.
Наш кор.

ÂÎÄ²ÉÑÜÊ² ÏÐÀÂÀ
– ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
З 24 липня
зміниться механізм
підготовки та перепідготовки водіїв
Як повідомляє Головний
сервісний центр МВС, щоб
отримати посвідчення водія,
кандидатам у водії необхідно
буде зробити 5 кроків:
- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про
це свідоцтво, яке чинне 1 рік
(без складання внутрішнього
іспиту);
- скласти теоретичний іспит у
сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі
проходити практичне навчання;
- вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там
навчання;
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в
автошколі, яке чинне 2 роки;
- у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит
і отримати посвідчення водія.
Також через 2 місяці буде
можливість отримувати платні
номерні знаки для всіх типів
транспортних засобів.
«І ще одна приємна новина
для осіб, у яких закінчився
термін позбавлення права керування — вони можуть отримати своє посвідчення водія та
скласти іспити в будь-якому
сервісному центрі МВС.
Раніше такої можливості не
було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.
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ÏÅÐÅÌÎÃËÈ
ÍÀÉÑÈËÜÍ²Ø²
У неділю, 29 травня, у приміщенні Турківської ДЮСШ
«Юність» пройшли змагання
з шахів на першість школи.

3 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó
Державний заклад освіти
Самбірський фаховий коледж економіки та
інформаційних технологій
Оголошує набір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) і повної загальної середньої освіти
(11 кл.) за спеціальностями:
121 «Інженерія програмного забезпечення»
051 «Економіка»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
242 «Туризм»
Вступ до коледжу проводиться у формі усної співбесіди (очно) в
один день з двох предметів: українська мова та математика або
історія України (на вибір вступника).
На контракт – лише мотиваційний лист.
Прийом заяв та документів з 30.06 до 13.07.2022р.
Наші переваги:
- Бюджетні місця
- Стипендія
- Два документи про освіту (Свідоцтво + Диплом)
- Після коледжу вступ до ВНЗ на 2-3 курс
- Наявність ліцензій та сертифікатів
- Кваліфіковані викладачі з багаторічним практичним досвідом
- Можливість студентів брати участь у проєктній діяльності
- Міжнародна співпраця
Приймальна комісія:
м. Самбір 81400, С. Крушельницької, 7.
saceit.org.ua. 0974642465, 0974768070
Зроби перший крок до професійного зростання з нами !!!

ЗДАЮТЬ КОШТИ НА
ПОТРЕБИ АРМІЇ
За підсумками зіграних
партій, серед юнаків кращим
став Юрій Дністрянський - 7
очок. 2-е місце із 5-ма здобутими очками посів Андрій Комарницький, а на 3-тю сходинку
п’єдесталу піднявся Іван Городиський, який виборов 3,5 очка.
Серед дівчат І місце посіла
Оксана Рогач, ІІ – Тетяна Рогач,
а замкнула трійку кращих Андріана Лях.
Готували дітей до змагань
тренери-викладачі
ДЮСШ
«Юність» Петро Рогач та Володимир Комарницький, а директор Василь Ціко нагородив призерів змагань грамотами.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Документи для вступу подавати через територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки (м.Турка, вул. Січових
Стрільців, 9). Тел.: +380679432238, +380980795321.

Â³äïîâ³ä³ íà êðîñâîðä “Çðîäèëèñü ìè
âåëèêî¿ ãîäèíè”, âì³ùåíèé ó ãàçåò³ ¹20
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Противник. 7. “… партизани”. 9. … Мамавко. 10. “Лисоня”. 11. … Мойсей.
15. “Злотокрай”. 16. “… всіма …”. 17. … Цепун. 18. Атака. 19. …
Цюрик. 22. “Турів”. 23. … Волос.
24. … Кучерявий. 27. … Бандар. 30. “Соколи”. 31. … Калинів. 32.
Універсал. 33. … Мельничук.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. … Шилінг. 2. “Титан”. 3. … Пашко. 4. “… листок
…”. 5. … Андрейчук. 8. … Зайко.
12. … Слісарчук. 13. “… галицький …”. 14. … Дмитрів. 20. Субмарина. 21. … Ковальчук. 25. … Римик.
26. “Маузер”. 28. … Кагал. 29. … Вітер.

«БОЙКІВЩИНА»
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Куплю земельну ділянку під
забудову, або недорогий будинок. Тел.: 0954316253, Юрій.
ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ ЗІ ЗНИЖКОЮ.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павiльйони, гаражi,
навiси,
альтанки.
Банi, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під
ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
Телефони:
(096)9721514, (066)8393483.

Й далі нашим волонтерським центром, що діє під егідою
благодійного фонду «Милосердя», триває збір коштів та продовольства на допомогу нашим відважним захисникам. Кожного разу з фронту надходять теплі слова подяки від солдатів за те, що про них не забувають земляки, а допомагають, чим можуть. Це ще більше окрилює бійців на спротив
проти озвірілого російського агресора.
Днями до великої кількості людей, які жертвують на армію,
долучилися Наталія Федорівна Гріщенко (300 грн.), брати Волошинівські – 3 і 7 років (200 грн.) , п. Олександр (400 грн.), Мирослава Юріївна Гвоздецька (1000 грн.), Василь Лимар (500 грн.). Велика усім подяка.
Допомагаємо і віримо, що перемога буде за Збройними Силами України.
Марія МАТКІВСЬКА.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний та учнівський колективи Явірського
ЗЗСО І-ІІІ ст. сумують з приводу тяжкої втрати – загибелі учениці 7 класу Аліни Андріївни Хом’як. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Просимо у Господа, щоб прийняв її до своїх вічних небесних палат, де всі праведні спочивають.
Педагогічний колектив Явірського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття директору школи Марії Степанівні Юсипович з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО
висловлює щире співчуття колезі по роботі Галині Анатоліївні Бондаренко з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття
вчительці Іванні Анатоліївні Романович з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
Педагогічний колектив Кривківського ЗЗСО І-ІІ ст. глибоко сумує
з приводу передчасної смерті колишнього кухаря школи Марії Миколаївни Паленичак і висловлює щире співчуття рідним і близьким.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
– матеріали рекламного характеру.
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