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У понеділок, 6 червня, делегація Турківської міської ради у складі першого заступника міського голови Олега Гришканича та секретаря міської ради Ярослава Гвоздінського відвідали
м.Горліце (Республіка Польща)
та зустрілися із бурмістром
Рафалем Кукля.
На зустрічі обговорили питання,
що стосуються налагодження регіональної та транскордонної
співпраці між нашими містами і
громадами загалом. З часу повномасштабного вторгнення Росії на
територію України, уже відбулося
чимало зустрічей з польськими
колегами з різних міст і, як результат, в Україну надійшло десятки
тонн гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.
Віриться , що ця зустріч є черговим кроком тісного партнерства та
реалізації багатьох спільних взаємовигідних проектів.
Наш кор.

ÂÀÑÈËÜ ÊÎÑÒÈØÀÊ ÊÅÐÓª
ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎÞ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
Днями Турківський міський голова Ярослав Паращич
своїм розпорядженням призначив на посаду начальника відділу економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля Василя Костишака, депутата міської ради.
Останнє місце роботи Василя Миколайовича – заступник
голови Турківської районної ради. А ще раніше він багато років
був начальником контрольно-ревізійного управління.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Квітучий і теплий червень приніс золотий ювілей
дорогій нам людині, щирій, добрій, турботливій, з
благородною душею і чуйним серцем, жительці м.
Турка – Оксані Іванівні Роздольській.
Сердечно, від душі вітаємо Тебе, рідненька, з
цим прекрасним життєвим святом! Бажаємо Тобі,
любляча наша ювілярко, не хворіти, душею не
старіти,
ніколи
не
сумувати, жити довгодовго на радість усій своїй
родині.
Нехай
Божа
милість та благословення
зросять
Твою довгу
життєву дорогу, а Матінка
Божа зі своїм Сином
принесуть Тобі світлу
радість і наповнять серце
щастям і теплом. Многая і
благая літ!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай Ісус благословляє Тебе всюди,
Нехай шанують добрі люди.
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога.
З любов’ю і повагою – хресна мама Люба, сім’ї
Бойко і Богдан.

Â²ÄÊÐÈÒÒß Ó Ì.ÒÓÐÊÀ
ÞÂÅË²ÐÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ
"ÇÎËÎÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ"
Різномаїніття українських виробників
- найкращих творців ювелірного мистецтва. Наш магазин - це ваша впевненість
у якості товару та гарантовані чудові
емоції, це сучасні і модні прикраси, це
підтримка українського виробника, а з
нашого боку за вашої допомоги підтримка наших героїчних ЗСУ .
Ми відкрились 9 червня за адресою:
м.ТУРКА, ПЛОЩА РИНОК, 19/1

Дорогого зятя, люблячого і турботливого чоловіка і батька Івана Васильовича Рибчича із золотим ювілеєм – 50річчям від дня народження – від щирого
серця і з великою
любов’ю вітають
тесть Богдан,
дружина Оксана, син Мар’ян
та дочка Анастасія і бажають
ювіляру здоров’я міцного, життєвої енергії, наснаги, великого
людського щастя, довголіття, Божого благословення у
кожній важливій справі. Многая і благая літ!
Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

14 червня святкує свій день народження їмость с. Ропавське
Надія Лук’янівна Паращак.
Бажаємо Вам, шановна, міцного здоров’я, благополуччя,
життєвих гараздів, Господнього благословення на довгий вік.
З днем народження ми Вас вітаємо. Хай
Ангел несе Вам достаток до хати. Хай справдяться мрії, думки та бажання. Шановна
їмость, у цей прекрасний день бажаємо
радості, ніжності й щастя.
Нехай Вас Бог благословляє,
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щодня.
Живіть щасливо сотню літ –
На втіху всій своїй родині.
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
З повагою – настоятель храму св. мучеників Маккавеїв о.
Роман Роль та парафіяни с. Ропавське.

Колектив НПП «Бойківщина» щиросердечно вітає із 45річчям від дня народження колегу по роботі, головного природознавця Василя Васильовича Ковальчина і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого, в Господній опіці, віку.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО щиро вітає
вчителя Лесю Ігорівну Николишин, яка відсвяткувала свій ювілейний день народження 8 червня.
Шановна ювілярко, бажаємо Вам, щоб кожен ранок починався з посмішки і солодкого натхнення, щоб кожен день приносив яскраві моменти щастя, а вечір дарував душевне тепло
та спокій. Нехай у житті будуть присутні тільки білі смуги і завжди світить сонце, висвітлюючи шлях до нових висот і досягнень. Міцного здоров’я, позитивних емоцій в колі
друзів і близьких, любові і благополуччя у сім’ї.
Щоб все життя було доброю казкою і чудовою, довгою історією.
Мирного неба, Божої опіки.
Краси, насолоди і вічної вроди!
Від Бога- здоров’я, сил - від природи!
Тепла і натхнення, любові і сміху,
Від рідних і друзів – безмежної втіхи.

Колишні колеги по роботі, близькі та друзі сердечно вітають з днем народження чудову, мудру людину, багатолітнього фахівця своєї справи, прекрасну жінку Ніну Іллінічну Романів і бажають шановній іменинниці доброго здоров’я, мирного неба над головою, родинного тепла, життєвих сил та
енергії, опіки від Матері Божої та Господнього благословення – на многії літа!
Ваші іменини –то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас оминають,
Лиш тепло і радість сходять на
поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.
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ЗАПОБIГТИ,
ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ
актуальний девіз для всіх нас, не лише для пожежних
Загальновідома фраза «Пожежу легше попередити, аніж погасити» завжди є актуальною, а в літній пожежонебезпечний період й поготів. Практично всі ми мали нагоду неодноразово пересвідчитися, яке лихо приносять підпали не лише для
господарств чи приватних господарів, а й для екосистем,
особливо лісів. Там пожежа дуже швидко розповсюджується,
є складною і затратною для гасіння.
Щоб в черговий раз наголосити на питаннях дотримання
техніки безпеки у поводженні з
легкозаймистими матеріалами, правилах поводження в
лісах та на узліссях, де часто є
велика кількість залишків сухої
трави, на базі Національного
природного парку «Бойківщи-

ня поводження з такими небезпечними предметами стане
особливо актуальним.
Цікавими й змістовними були
виступи рятувальників. Так, начальник районного управління
ДСНС Олег Хім’як дав загальну
характеристику увіреного йому

на» було проведено семінарнавчання з профілактики та запобігання пожеж в екосистемах
та їх ліквідація. Організаторами цього потрібного заходу стали Турківське надлісництво ДП
«Самбірське лісове господарство» та Самбірське районне
управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій. На початку учасники семінару мали
чудову можливість послухати
ряд патріотичних пісень у виконанні учениці 11 класу Боринського ЗЗСО Наталії Іжик, учениці
5 класу цього ж навчального
закладу Еріки Петрайко та вчителя Тетяни Петрайко.
Затим відбулося обговорення з акцентом на проблемах,
на які в пожежонебезпечний
період особливо потрібно
звертати увагу. З вітальним словом перед присутніми виступив
директор НПП «Бойківщина»
Віталій Земан. Він коротко охарактеризував підприємство,
яке функціонує більше року.
Треба віддати належне, керівництво парку налагодило тісну
співпрацю з багатьма установами та організаціями Турківщини, зокрема органами місцевого самоврядування, рятувальниками, навчальними закладами,
Західним
реабілітаційноспортивним центром. Для
підприємства особливо актуально дослідити ввірені території, зберегти і примножити для
туристів велику культурну спадщину Бойківщини. Окреслюючи
тему семінару, Віталій Васильович також акцентував увагу на
тому, що й сьогодні в лісових угіддях Турківщини зустрічаються
нездетоновані боєприпаси
часів Другої світової війни. І, не
дай Бог, теперішня війна прийде на наші території, тоді питан-

підрозділу, наголосивши на актуальності
співпраці
лісівників, органів
місцевого самоврядування в питаннях
профілактики та запобігання
пожеж.
Дізнавшись, що в
НПП «Бойківщина»
діє пожежна команда, він запропонував
безкоштовно передати їй спецодяг. З детальною характеристикою пожеж, що виникли в минулому
році та за 5 місяців
2022 року, виступив
заступник начальника РУ
ДСНС Андрій Серединський.
Виявляється, що загалом по
району маємо тенденцію до
збільшення пожеж, хоча в екосистемах Турківщини їх стає
менше. Очевидно, результат
дає те, що паліїв, які зазвичай
активізуються навесні, сьогодні
прирівняли до терористів. Немаловажною є й профілактична робота в засобах масової
інформації, навчальних закладах тощо. Питанню поводження з вибухонебезпечними предметами був присвячений виступ
начальника караулу РУ ДСНС
Олега Сікори. З-поміж багатьох застережень він звернув увагу на те, як необхідно діяти,
якщо виявлено пожежонебезпечний предмет. Слід негайно
повідомити чергові служби
органів внутрішніх справ. Не
підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, не
допускати до небезпечної знахідки інших людей, припинити
усі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними

телефонами (вони можуть спровокувати вибух), дочекатися
прибуття фахівців. Вказати на
місце знахідки та повідомити
час її виявлення. Важливо пам’ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів
займаються тільки підготовлені
фахівці-сапери, що мають допуск до цього виду робіт. Ні в
якому разі не можна робити самостійно жодних маніпуляцій із
знахідкою.
Своє бачення організації
профілактичних заходів (а в разі
виникнення пожежі в екосистемі – її ліквідації) висловив керуючий ВВП
“Надлісництво Турка”
ДП «Самбірське лісове господарство» Василь Барабаш (до слова, в угіддях підприємства цього року не виникало пожеж) та головний лісничий ДЛГП
«Галсільліс» Микола
Хомик. У «Галсільлісі»
зафіксовано три пожежі. Дві було ліквідовано з допомогою пож еж но -ря т ув ал ь ни х
служб, а одну загасили своїми силами.

Свої міркування з приводу обговорюваної проблеми висловив і Боринський селищний голова Михайло Шкітак, який має
тісну співпрацю як з рятувальниками, так і лісівниками. Та й
пожежно-рятувальна тематика
для нього є не нова та незнана.
На території громади діють три
підрозділи – Боринський пожежно-рятувальний пост №58
та пожежно-рятувальні команди в селах Верхнє та Нижня
Яблунька. На їх утримання селищна рада щороку виділяє
більше двох мільйонів гривень.
Після теоретичної частини всі
учасники семінару виїхали в угіддя Боринського лісництва, де
рятувальники разом з лісівниками продемонстрували взаємодію під час гасіння пожежі в
екосистемі. Спеціально був
створений штаб гасіння, який
очолили провідний інженер
лісового господарства ВВП “Надлісництво Турк а” Михайло
Леськів та начальник Боринського пожежно-рятувального
поста №58 Роман Сипливий.
Було розроблено схему поже-
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жогасіння. Для відпрацювання
практичних навичок зумисне
створили три осередки загоряння. Перший своїми силами локалізувала команда НПП «Бойківщина», спочатку використовуючи ручні поливальні прилади з тим, щоб не дати поширитися вогню, а для повної
ліквідації загоряння – спеціальну водяну помпу, яка через пожежні рукави подавала воду до
місця загоряння. Для приборкання другої пожежі (вона була
дещо більшою за площею та
складнішою в доступності), штаб
викликав професійних пожежних Боринського пожежно-рятувального поста №58 та спеціальний трактор для створення
меліоративної смуги, щоб пожежа не перекинулася на сусідні
лісові угіддя. Зі своєю роботою
рятувальники впоралися швидко, продемонструвавши досвід
і професійність. А щоб ліквідувати третій осередок загоряння, найскладніший, штаб викликав команду Турківської пожежно-рятувальної частини №28
Самбірського РУ ДСНС. Швидке прибуття та використання перевізного куба для води,
ємністю 5 тонн, забезпечило
злагоджене і швидке гасіння
пожежі аж до повного затухання. Перед тим, як розгорнути і
наповнити куб, який зараз є
єдиним в області, пожежні приборкували місце загоряння з
допомогою переносних засобів
гасіння. До слова, переносний
куб використовують для того,
щоб гасіння було безперервним і вода максимально наближена до місця загоряння. Особливо ефективним використан-

ня куба є в полях та лісових угіддях, де немає пожежних
гідрантів. Щоб зрозуміти його
важливість, пожежники наголосили, що цистерна на базі автомобіля ЗІЛ-131 вміщає 2 тонни
300 літрів води. А переносна
ємність – 5 тонн. Пожежний
трансбой за одну секунду подає
10 літрів води.
Весь процес гасіння осередків загоряння професійно
коментував начальник караулу
Олег Сікора та одночасно давав
відповіді на численні запитання присутніх жителів смт. Бориня, викладачів та вихованців
Боринського професійного
ліцею, учнів Боринського ЗЗСО,
яких було запрошено на практичну частину семінару. І немає
сумніву, що, дивлячись на злагоджені дії рятувальників та
лісівників, розуміючи всю небезпеку, яку може нести для екосистеми пожежа,
як дорослі, так і діти зробили для
себе правильні висновки, вкотре пересвідчившись, що пожежу легше попередити, аніж загасити.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Відділ освіти, культури і
туризму Турківської міської
ради і об’єднана територіальна профспілка працівників освіти Турківщини щиросердечно вітають з ювілеєм, який святкувала днями, бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу Марину Дмитрівну Паращич і
бажають шановній ювілярці здоров’я міцного,
благополуччя, мирного
неба над головою, Божого
благословення у здійсненні
всіх задумів і мрій.
Хай доля дарує Вам
довгого віку,
Щастя, здоров’я, достатку без ліку.
Хай люди за щирість і
працю шанують,
Ласку та ніжність рідні
дарують.
Хай горе обходить Вас
стороною,
А радість приходить і
ллється рікою.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від близьких і
ласки – від Бога.

Відділ освіти, культури і
туризму Турківської міської
ради і об’єднана територіальна профспілка працівників освіти Турківщини щиросердечно вітають з ювілейним днем народження
головного бухгалтера централізованої бухгалтерії
відділу Оксану Іванівну Кощаєву і бажають шановній
іменинниці міцного здоров’я – з роси і води, родинного тепла, світлої радості
в житті, миру, Божого благословення.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на
довгі роки.
Хай Мати Божа Вас
охороняє,
В душі панують мир і
доброта.
Ісус Христос здоров’я
посилає
На щедрі щастям
многії літа!
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СПОРТ – ЗАПОРУКА
ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ
ÎÑÜ ÑÏÎÑ²Á, ßÊÈÉ ÐÎÇÆÅÍÅ ÍÀÂ²ÒÜ
ÍÀÉÇÀÑÒÀÐ²Ë²Ø² ÑÎË² ÍÀ ØÈ¯
ЯК ПРИБРАТИ ВІДКЛАДЕННЯ СОЛЕЙ НА ШИЇ?
Відкладення солей на шиї – дуже підступна штука. Самі по собі
солі не доставляють нам ніякого дискомфорту, крім хрускоту в шиї,
але вони можуть спричинити за собою дуже неприємні ускладнення. Один з таких наслідків – остеохондроз, а наскільки вже ця
болячка неприємна, самі розумієте. Щоб не привести до цього,
потрібно діяти відразу ж і позбавлятися від непотрібних накопичень.
Існує думка, що головна причина накопичення солей – це надмірне вживання солі. Однак вчені вже дуже давно спростували
цей факт. Але в чому ж тоді справжня причина? Насправді факторів може бути дуже багато і ніколи не можна з упевненістю сказати, який з них зіграв визначальну роль. Деякі лікарі стверджують, що скупчення провокує надмірне вживання продуктів, що
містять білок. Але все ж більшість вважає, що вся справа в неправильному харчуванні і малорухливому способі життя. І ми схильні в
це вірити. Доведено, що скупчення солей на шиї частіше турбує
людей, які багато часу проводять з опущеною головою. Особливо
ті, хто багато працює за комп’ютером. Через тривале перебування
в одній і тій же позі м’язи перевтомлюються, а в результаті зовсім
втрачають тонус. Це не першопричина, звичайно ж, але ризик скупчення солей зростає в рази. Через сольові відкладення шийні
хребці піддаються дегенеративним змінам і стискають нерви, що
проходять в шийному відділі. Це призводить до грижі нервових
закінчень, запалення, набряків і сильного болю.
РАЦІОН
Перш ніж ми розповімо, як лікувати цю неприємну болячку, ми
хочемо розповісти, як їй запобігти. Головна проблема полягає в
харчуванні, а значить, потрібно трохи його відкоригувати. Важливо
контролювати
кількість уживаного білка і створити
умови для кращого
перетравлення їжі.
З раціону краще
виключити рибу і
м’ясо
жирних
сортів, а також потрохи тварин. Бажано відмовитися
від прянощів і соусів, а також від листкового тіста, маринадів, солінь і
гострих страв. Потрібно додати в раціон більше свіжих овочів, дуже
корисним буде гарбузовий сік. Ну що ж, з раціоном розібралися,
тепер саме час дізнатися, як же впоратися з відкладенням солей,
якщо вже воно з’явилося. Можна вдатися до традиційних засобів.
МАСАЖ
Є спеціальний масаж, який розбиває сольові відкладення. Він
добре діє на застій в тканинах і покращує кровообіг. Якщо знайти
хорошого професіонала, то це може бути дуже ефективно. Однак
потрібно приготуватися до того, що це займе тривалий час, а ще
недешево обійдеться.
ЕЛЕКТРОФЕРЕЗ
Прекрасна процедура, яка робить солі більш м’якими і полегшує їх виведення з організму.
ЛІКАРСЬКІ МЕТОДИ
Найчастіше призначається курс ін’єкцій, які полегшують симптоми. Ось тільки це не вирішує проблему, а лише допомагає зменшити дискомфорт. Всі ці методи ефективні і застосовувати їх краще
в комплексі. А ще краще додати до цього комплексу засіб, рецептом якого ми з вами поділимося нижче.
Цей компрес дуже ефективний проти солей на шиї.
Щоб його приготувати, вам знадобиться картопля, мед і ялицева олія. Натріть картоплю на дрібній тертці і змішайте з медом
в пропорції один до одного. Потім накладіть його на область шиї
і плечей, зверху вкутайте чимось теплим і залиште на дві години. Добре б цей час розслабитися і полежати. Після зніміть компрес і змастіть хворе місце смерековою олією. Повторювати
процедуру потрібно щовечора курсом в 7-10 днів. Ви незабаром
побачите результат: дискомфорт в шиї пройде і стане легше рухатися. Пропонуємо додати до курсу компресів ще і виконання
комплексу вправ.
Підходячи до проблеми комплексно, ви зможете позбутися солей вчасно і вам не доведеться дізнатися, що таке остеохондроз.
Шийний остеохондроз – вельми небезпечна недуга, і якщо вже не
вдалося йому запобігти, то потрібно лікувати в терміновому порядку. А ось лікар-реабілітолог Олександр Шішонін стверджує, що
остеохондроз такий же небезпечний, як oнкoлoгія. Виконуйте вправи, робіть компреси і залишайтеся здоровими!

Напередодні Міжнародного Дня захисту дітей наша спортивна школа провела ряд заходів
розважально-відпочинкового характеру. Діти активно долучилися до їх проведення. Дивлячись на їх веселі обличчя можна з впевненістю сказати, що пройшли вони успішно і плідно.
Так, 25 травня на
міському стадіоні «Карпати» відбувся футбольний турнір між вихованцями Турківської
ДЮСШ «Юність» та
юними старосамбірчанськими спортсменами 2010-2011 р.н. І хоча
наші футболісти поступилися сусідам з
рахунком 4:1, все ж гра
була цікава і, як на дитячий
футбол,
змістовна. А такий невдалий результат через те, що старосамбірчанські спортсмени
були дещо старшими
від наших.
А 28 травня на цьому ж
стадіоні відбувся цікавий
захід в рамках проекту
підтримки дітей та молоді
«Поруч». До його проведення були залучені медики-психологи та тренери з
футболу. Вони провели
цікаві уроки та дали цінні
поради не лише юним
спортсменам, а й їх наставникам. У заході взяло
участь більше 60 дітей –
вихованців нашої спортшколи із секції футболу та
діти з числа переселенців.
Усі вони отримали подарунки і зарядилися добрим настроєм.
Не дивлячись на те, що в Україні йде війна, колектив ДЮСШ «Юність» проводить чимало спортивних заходів для дітей та молоді з тим, щоб дати їм можливість хоча б на хвилинку забути про проблеми сьогодення та зняти стресові ситуації.
Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність».

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓËÜÒÈÏÐÅÄÌÅÒÍÎÃÎ ÒÅÑÒÓ
Перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ завершився 07.06.22р. Бажання
його проходити підтвердило 196628 осіб в Україні та 26986 осіб – за межами України. З 21.06.
до 07. 07. 2022 р. триватиме ІІ етап, де учасники мають остаточно визначитися з вибором
міста/країни і за потреби можуть змінити місце проходження НМТ.
Після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12.07.2022р. для учасника з’явиться
можливість завантажити вкладки «Місце проведення» запрошення-перепустку, в якій буде вказано
дату, час і місце проходження НМТ під час основної сесії.
Вступники, які сформували реєстраційну картку, але до 7 червня не підтвердили своєї участі в НМТ,
зможуть, при бажанні, взяти участь у додатковій сесії НМТ, пройшовши І етап підтвердження – із 08 та
18 липня 2022р., а ІІ етап – з 01 по 10 серпня; до 12 серпня вони зможуть отримати запрошенняперепустку, а в період з 16 по 20 серпня – взяти участь у додатковій сесії НМТ.
Основна сесія НМТ триватиме з 18 липня по 10 серпня 2022 р.. Отримання її результатів – до 12
серпня.
Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти, культури і туризму Турківської міської ради.

З 1 вересня відновлять навчання
тільки школи з укриттями
З 1 вересня школи можуть повернутися до навчання офлайн. Щоправда, лише ті навчальні
заклади, які обладнані укриттями на випадок обстрілів. Про це розповів заступник міністра
освіти Андрій Вітренко. “Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання у школах. Все залежить від ситуації в країні”, – наголосив він.
Вітренко додав, що наразі проводиться аудит шкіл щодо того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів. “За нашими планами, відкриються школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні є”, – додав Вітренко.
На Турківщини є небагато шкіл, які мають свої укриття. Ті навчальні закади, де його немає, скоріш
за все організовуватимуть змішане навчання – як очне, так і дистанційне. Якщо батьки захочуть, щоб
їхня дитина відвідувала школу, вони мусять дати керівнику навчального закладу письмову згоду на те.
Не виключена можливість, що деякі малокомплектні навчальні заклади будуть понижені у ступені,
або й взагалі закриті. Допоки в Україні не завершиться війна, можуть виникнути найрізноманітніші
ситуації, про які ми навіть не здогадуємося. Але не треба розслаблятися і вже найближчим часом
робити все можливе, щоб школи були добре підготовлені до нового навчального року та опалювального сезону.
Наш кор
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ЗА ПРАВО
БУТИ

ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННЕ
КЕРУВАННЯ СКУТЕРОМ

У рашиста фейки – валом,
Зашпигав він ними світ.
Впевнений, що й бреше вдало,
І копичить динаміт.

У зв’язку з подорожчанням пального, багато громадян перейшли на «економний транспорт». Зокрема, це мопеди, скутери, велосипеди тощо. Тобто популярним став «малолітражний» транспорт.
Проте, через незнання законодавства, їзда на мопеді може
перевершити сподівання щодо економної їзди. Замість економії
водій може отримати великі
штрафи і позбутись такого
мопеда.
Зокрема, не всім відомо, що
для керування мопедом передбачено отримання спеціальної категорії водіння
3 категорією «В», чи навіть
з категорією «А», заборонено керувати мопедом. Керування мопедом без наявності
категорії «А1» заборонено та
передбачено жорстку відповідальність.
Так, відповідно до ч.2 ст126
КУпАП, керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 3400
грн.
Водночас, згідно з ч.5 ст126 КУпАП, повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40800 грн. з позбавленням права керування
транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Тобто, якщо водія мопеда зупинять повторно протягом року при
відсутності у нього категорії «А1», то це обійдеться йому в 40800
грн. з одночасним позбавленням прав керування на строк від 5 до
7 років. При цьому можуть вилучити і сам мопед.
Часто сума штрафу за керування мопедом без посвідчення водія в декілька разів перевищує вартість самого мопеду. Тому їзда
на мопеді без наявності спеціальної категорії є надто дорогим
задоволенням.
Наш кор.

Марить – вибухом єдиним
Розбудить комуно-лад
Й українців нескоримих
Як народ – ліквідувать.
І детонував «мір руський»
Брехуна, свого ж творця.
Дістають разючі друзки,
Пиха зникла геть з лиця.
Б’ють у голову мерзоти,
Вибивають з неї блуд,
Налаштований на спротив
Тим, що комунізм не чтуть.
В бункері, як в божевільні,
Скаженіє кат-рашист.
Від програшу Україні
Помрачнів «стратега» хист.
Вічний спонсор геноциду,
Найкривавіший садист.
Ніби привид, зник із виду,
З ляку в схові затворивсь.
Шаленіє від поразок
В тій війні, від мега-згуб…
Від синців своїх промашок
Розумово зашкаруб.
Чахне в санкціях убивця.
Діють – отже й результат
Засвітивсь, не забарився.
Тим поразкам кожен рад.
Вся в руїнах і на мінах –
Озвірілу москальню
З рідних далей Україна
Валить залпами вогню.
Наближає перемогу,
А нищителя людей
Вердикт – справедливий,
строгий –
У суді Гаазькім жде.

Документи для вступу подавати через територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки (м.Турка, вул. Січових
Стрільців, 9). Тел.: +380679432238, +380980795321.
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Вихід лиш один в живого
Кінця фінішного варт:
Суїцид – відтак дорога
Із гілляки просто в ад!

Потрібні охоронники(чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-54162-24.

ÆÈÒÅËÜÊÓ ÄÐÎÃÎÁÈ×À ÂÊÓÑÈËÀ ÇÌ²ß
У середу, 8 червня, близько десятої години вечора, до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні
поступила жінка 1963 року народження, жителька м. Дрогобич. Вона приїхала погостювати до родичів у с. Нижня Яблунька. Коли вийшла з електропоїзда, відчула пекучий біль
внизу правої ноги. Як виявилося, її вкусила змія.
До слова, це вже п’ятий з початку року випадок на Турківщині,
коли змії кусають людей.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Йосип ВАСИЛЬКІВ.

АВТІВКИ ДЛЯ ФРОНТУ
Цілком очевидно, якби не потужна підтримка Збройних Сил
України від волонтерських організацій, ситуація із забезпеченням продуктами харчування, амуніцією, іншими речами, що
потрібні на фронті, була б значно складнішою. Величезні обсяги допомоги йдуть як від українських громадян, так і з-за кордону. Зараз уже й важко визначити, скільки відправлено вантажів
з Турківщини.
У Турківській міській раді нам повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення різними організаціями, підприємцями, органами влади було закуплено й передано в зону бойових дій більше 20 повнопривідних машин, зазвичай пригнаних з-за кордону. Зрозуміло, що цифра ця не
точна, адже деякі благодійники купляють автівки і відправляють в зону
бойових дій, не рекламуючи цього.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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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.

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ
Сьогодні, 10 червня. минає 40 днів, як не стало Юрія Совича.
Плачуть наші серця. Біль не передати. Юрія
не вистачає всім. Він був радістю, надією,
підтримкою. Мав золоту душу, щире серце і вмілі
руки. А став довічним болем. Жорстока підступна смерть забрала в розквіті сил молоде життя. Ніхто не зміг Тебе спасти, Ти всіх прости і
нас прости.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела Тебе в останній путь.
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.
Слова – безсилі, пам’ять – вічна.
Царство Небесне і вічний спокій душі.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
3-21-27
+38-099-094-37-96 (Viber)
Висловлені авторами думки можуть не співпадати
з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).
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