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ЩЕ ДЕСЯТЬ «ДАСТЕРІВ» ДЛЯ
ТУРКІВСЬКОЇ ПЕРВИНКИ
Держава й надалі має намір виділяти кошти на придбання транспорту для уже реформованої первинної ланки медицини. Вартість
автомобіля, марки «Рено-Дастер», приблизно 500 тисяч гривень.
Наш район отримає ще 10 новеньких таких авто, зокрема для
амбулаторій сімейної медицини сіл Боберка, Верхнє, Ластівка, Явора, Вовче, Нижнє Гусне, Бітля, Верхнє Висоцьке, Ясінка та смт. Бориня. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
Таким чином, деякі лікарські амбулаторії району матимуть у своєму користуванні навіть по два автомобілі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

З КОСТЯНТИНОМ КОРОБОВИМ УКЛАЛИ КОНТРАКТ
Минулого тижня голова Турківської районної ради Володимир Лозюк підписав контракт з
нещодавно обраним директором КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтином Коробовим.
А днями всіх працівників медустанови, у зв’язку з реорганізацією, попереджено про можливе скорочення. Коли установа запрацює в новому статусі, тоді необхідних людей приймуть на роботу заново.
Не виключено, що декому доведеться піти на заслужений відпочинок, або ж стати клієнтом служби
зайнятості.
А тепер приємна новина: КНП “Турківська ЦРЛ” отримала ліцензію на проведення господарської
діяльності з медичної практики. Це означає, що уже з 1 квітня підприємство буде працювати поновому, одержуючи не бюджетні кошти, як це було впродовж багатьох десятиліть, а фінансування за
пролікованого пацієнта. Безумовно будуть і платні медичні послуги, про вартість яких ми невдовзі
очевидно дізнаємось.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВИБОРИ ДО ГРОМАД – 25 ЖОВТНЯ
В останній день 2020 року буде завершено перший етап адміністративно-територіальної
реформи в Україні. Всі створені ОТГ, які будуть просто називатися громадами, з 1 січня 2021
року перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. Депутатів та керівників громад обиратимуть 25 жовтня цього року. А стартує виборча кампанія 25 липня. Влада хоче надати максимальну можливість для об’єднання, з врахуванням побажань і можливостей, про це заявив віцепрем’єр-міністр, Міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль.
До речі, вчора стало відомо, що першим заступником Дениса Шмигаля став уже колишній перший
заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, який до того активно працював у плані формування ОТГ на Львівщині.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Найщиріші вітання – коханій бабусі, жительці с.Радич – Галині Михайлівні Яворській.
У цей особливий день від щирого серця ми
вітаємо Вас, мила і дорога бабуленько, з 60-м
днем народження! Такої
прекрасної, люблячої бабусі не знайти більше на
всьому білому світі! Її любов і турботу не передати
словами.
У Ваш день народження дякуємо за доброту і
тепло ласкавих рук; за те,
що завжди вселяли в нас
віру в найсміливіші мрії; за
те, що Ваші добрі очі завжди з розумінням дивилися на наші витівки і капризи. Спасибі Вам
за все, рідненька бабуля!
Бабуня, ми бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, довгих років життя і здійснення всіх
бажань. Знаємо, що одне з них – найзаповітніше: щоб вся сім’я як можна частіше збиралася разом, тому що, зазвичай, ми бачимося
тільки на свята. Зі свого боку обіцяємо, що будемо набагато частіше приїжджати до рідного
дому і проводити більше часу з Вами. Ми, Ваші
діти і онуки, дуже хочемо, щоб Ви були щасливі
і ніколи не сумували. Навіть якщо ми фізично
не знаходимося поруч одне з одним, то все
одно морально і душевно ми разом.
З днем народження, люба бабусю! Будьте
завжди щаслива!
З любов’ю – онуки.

Найдорожчій матусі, бабусі та прабабусі,
жительці с. Верхнє Висоцьке Олександрі
Павлівні Лях, з нагоди 80-річного ювілею,
найщиріші вітання та подяку за дарування
життя адресують дочки – Оксана, Надія, Аня,
Марія, Людмила; сини – Ярослав, Степан,
Йосип, Роман; зяті – Микола, Володимир, Василь, Любомир; невістки – Надія, Надія, Іванна, Людмила; онуки –
Микола, Богданна, Юрій,
Діана, Богдан, Марія,
Оля, Оля, Андрій, Ірина,
Роман, Світлана, Володимир, Василь, Мар’ян,
Оля, Марія, Микола, Катерина, Оля, Даяна,
Ірина, Діана, Ярослав,
Інна, Лєна, Василина,
Іван, Міша, Уляна, Давид,
Тіма; правнуки – Ліліана, Святослав, Злата,
Настя, Даринаё Ліза,
Ярослав, до привітань приєднується отець
Микола Різак з сім’єю.
Люба матусю, Вас ми вітаєм,
Усього найкращого в світі бажаєм,
Була щоб здорова, завжди посміхалася,
Щоб сонечко зранку з Вами віталося.
Хай в хаті Вашій буде затишно, гарно,
А небо над Вами – ясне і безхмарне,
Сусіди хай люблять Вас, поважають,
І діти з онуками і правнуками до Вас приїжджають.
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Від щирого серця і з великою пошаною вітаємо із прекрасним ювілеєм нашого колегу по перу, багатолітнього працівника Турківської районної газети –

ЙОСИПА ВАСИЛЬОВИЧА СОЗАНСЬКОГО.
Вісім десятиліть – це сплав досвіду, мудрості і творчих досягнень. 80 – осінь життя, період збирання плодів – плодів молодості і зрілості, плодів, яких чекали і для яких довго готували
грунт і живилася рілля. Кожен з прожитих років є лише маленькою частинкою мозаїки всього життя, але кожен з них
неповторний, незабутній, своєрідний, по-своєму пам’ятний.
Бажаємо Вам, шановний Йосипе Васильовичу, доброго здоров’я, родинного тепла, сімейного достатку, любові від рідних,
поваги від людей, ще довгих і щасливих літ життя, наповнених
радістю, добром, творчими пошуками, Господньою ласкою і
опікою.
Уже весна на струнах
пісню підбира,
А ми сьогодні з щирістю й
любов’ю
Бажаєм довгих років Вам
добра,
Багато щастя, успіхів та
доброго здоров’я.
То ж хай для радості причин
В житті знаходиться в Вас
безліч,
І Господь лік рокам земним
Нехай століттям не обмежить!
З повагою – колектив редакції газети «Бойківщина».

70-річний ювілей – це саме час, коли за святковим столом
збираються одразу чотири покоління: батьки, діти, онуки і правнуки. Гордість від того, що життя прожито недарма, викликає
сльози радості і розчулення. Це час, коли особливо відчуваєш
на собі турботу близьких, їх любов і повагу.
Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого, доброго, щирого, найкращого у світі чоловіка, татуся, дідуся і прадідуся – Семена Юрковича Бліхаря, жителя с. Присліп, з нагоди ювілейного дня народження щиросердечно вітають дружина Ольга,
дочки – Алла, Марія, Тетяна; зяті –
Ігор, Василь, Валерій; сини – Василь,
Юрій, Іван; невістки – Оксана, Ольга, Марія; онуки – Христина і Василь, Мар’яна, Олександра і Михайло, Олег, Мар’яна, Іванна, Андрій,
Мирончик, Ганнуська, Тарасик, Марія, Віталік, Василько, Артемчик та
Златочка; любимі правнуки Станіславчик та Аліночка.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

КОРОНАВІРУС МОЖЕ
ПРИЙТИ І НА ТУРКІВЩИНУ,
а тому мусимо бути готовими протидіяти інфекції
З роками ми вже звикли до сезонних, що припадають на кінець зими – початок весни,
захворювань на ГРВІ та грип. І завжди якось боремося з цими інфекціями. А цього року до
інфекційного переліку додався ще й коронавірус, що викликав справжню паніку не лише в
Китаї, де зафіксований, а й в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.
У різних державах по-своєму готуються до боротьби з цією небезпечною інфекційною хворобою,
враховуючи фінансово-економічний розвиток, рівень медицини та адекватність чиновників. Не стоять осторонь проблеми й у нашій державі, зокрема й на Турківщині. Під керівництвом голови райдержадміністрації Віталія Бабяка, на початку тижня відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де першим питанням розглядали ризики та готовність
району до ймовірного розповсюдження цієї небезпечної інфекції. Природно, що свої думки з цього
приводу висловили фахівці – працівники лабораторного центру, Держпродспоживслужби та медики. Так головний лікар КНП «Турківський РЦ ПМСД» Микола Яцкуляк та його заступник Іван Нагайко
проінформували про готовність до ймовірної боротьби із захворюванням. Для цього, за їхніми словами, в первинки є всі необхідні засоби. Якщо будуть особи, які прибули з Китайської Народної
Республіки, або з інших держав, де зафіксовано коронавірус, їм треба негайно звернутися для
обстеження, зрештою, як і тим, хто занедужав й має симптоми у вигляді підвищення температури
тіла, ускладненого дихання, кашлю. А найперше їм треба спостерігати за станом здоров’я, й у разі
необхідності, звертатися до лікаря. Водночас уникати тісного контакту з людьми, одягнути захисну
маску, щоб не розповсюджувати можливу інфекцію, мити руки й обробляти їх спиртовмісним антисептиком. Медики запевнили, що всі, хто звернеться до них, будуть належним чином обстежені і, в
разі необхідності, госпіталізовані з дотриманням всіх медико-санітарних норм.
Виступив на засіданні комісії й директор КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтин Коробов. Він також
підтвердив готовність, у разі спалаху інфекції, до вжиття необхідних заходів для локалізації захворювання та лікування хворих. Щоправда, є й проблеми. Зокрема відсутність масок, які просто немає
де придбати, та нестача коштів на придбання захисних костюмів для медиків, що працюватимуть з
можливими хворими на Турківщині.
Дасть Бог, що коронавірусна інфекція до Турківщини не добереться, але маємо бути готовими.
Зокрема щодо приміщень, де на інкубаційний період утримуватимуть хворих, та в забезпеченні
транспортом, в разі нагальної потреби, в доставленні на лікування. Комісія вирішила обрати місцем
для обсервації Боринську лікарню. Це у випадку, якщо місцеве невеличке інфекційне відділення з
цим не справиться.
З подачі медиків комісія розробила цілий ряд заходів, яких неухильно слід дотримуватися всім
жителям району щодо профілактики навіть звичних ГРВІ та грипу: частіше мити руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. У випадку, якщо немає можливості помити руки, слід використовувати антисептики на основі спирту.
Звичайно, варто одягатися відповідно до погоди й тримати ноги в теплі, хоч при цьому пам’ятати, що
перегрів так само небезпечний, як і переохолодження. Не забувати про те, що віруси не люблять
свіже повітря і швидко гинуть в ньому, тому частіше провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, уникати контактів із хворими особами, тримати дистанцію не менше 1 м від людини з ознаками захворювання, харчуватися збалансовано, вживати вітамінізовані продукти, повноцінно спати. Детальнішу інформацію щодо ознак, симптомів та профілактики інфекційних захворювань
читайте на 6 стор. нашої газети.
Також на комісії розглянуто питання щодо виділення покрівельного матеріалу для закладів соціально-культурної сфери району та приватних господарств, дахи яких пошкодив буревій. І ще комісія
обговорила питання наявності та утримання в м. Турка бомбосховищ, які можуть бути використані в
разі війни. Щоб навести облік у цій царині, вирішено обстежити всі спецприміщення і після того
приймати рішення щодо придатності їх для використання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ДЯКУЄМО ВАМ,
ЖИТЕЛІ ТУРКІВЩИНИ!
РАЗОМ МИ –
ПЕРЕМОЖЕМО»
Бійці 4-ої роти «Січ»,, що стоять
сьогодні на східних рубежах нашої
країни, в районі Авдіївки, захищаючи нас від російського агресора,
висловлюють велику подяку учням
шкіл, їхнім батькам, педагогам,
жителям Турківщини, усім небайдужим людям нашого району за допомогу, яку вони вкотре отримують
від нас, за активну життєву позицію, щире серце, патріотизм.
«Час та енергія, ваші добрі справи,
пожертвувані вами для збереження
життя та здоров’я наших бійців, турбота про них, є також великим подвигом
у нашій спільній справі, – передають вони у подяці. – Разом ми – переможемо. Зичимо вам,
шановні жителі Турківщини, злагоди та мирного неба над головою та хочемо запевнити, що ніколи
не зрадимо українському народові, славою та честю захищатимемо свою неньку-Україну».

НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ В УГІДДЯХ
ПРИРОДООХОРОННОГО ФОНДУ
Минулої неділі мисливці Турківщини взяли участь у закритті полювання. Але не всі. Троє
мешканців райцентру вирішили побраконьєрити: між населеними пунктами Хащів та Боберка. Поблизу інженерних споруд державного кордону їх виявив наряд прикордонного відділу
«Боберка». Про це патрульні доповіли начальнику відділу, а той, у свою чергу, працівникам
Турківського відділення поліції та керівництву Турківського товариства мисливців і рибалок, які також виїхали на місце пригоди. Відповідно, на порушників було складено протоколи: один –за порушення прикордонного режиму, інший – за незаконне полювання в природоохоронному фонді.
Звичайно, в цій ситуації порушники можуть знайти безліч виправдань. Мовляв, шукали собаку,
який раптово зник, чи заблудили, але все ж таки хлопцям доведеться відповідати перед законом.
Наш кор.
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Дорогого і люблячого, доброго, чуйного, турботливого брата
і вуйка – Івана Володимировича Дороша, жителя селища Бориня, з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – від щирого серця і з великою любов’ю вітають сестра Марія, брат Петро і братова Тетяна з Москви, братова Галина; племінники
Володимир, Іван, Олексій, Ірина, Євгенія і бажають дорогій їм
людині неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку
і довгого-довгого щасливого віку під Господнім благословенням!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і ласки без краю
Усього найкращого щиро бажаєм!

Кохану дружину, любу матусю, чудову свекруху і найкращу у
світі бабусю – Юганю Іванівну Яворську – вітають з ювілейним днем народження чоловік Іван, син Ігор, невістка Ірина
та онучки Софія і Ангеліна. Ювілярці вони бажають міцного
здоров’я, безмежного щастя і багато радісних років життя.
А ще бажаємо Тобі, рідна, усіх земних гараздів, родинного
тепла і Божого благословення, щоби ми усі,
дружною родиною, могли привітати Тебе ще
й на столітній ювілей!
Люба дружино, матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ти нас зростила,
Що Ти нас любиш, усім помагаєш,
Молишся за нас, добра нам бажаєш.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненька, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь подає.

26 лютого минуло 50 років як поєднали свою долю двоє щасливих людей, подружжя Микола Михайлович і Петрунеля Михайлівна Шикоряки із с. Ільник. Дорогих батьків, люблячих дідуся і бабусю, найкращих у світі прадідуся і прабабусю, добрих
сватів, чуйних і доброзичливих брата і сестру від щирого серця
вітаємо із золотим весіллям!
Дорогі наші, ви для нас – приклад наслідування, взірець
вірності, кохання. турботи і взаємоповаги. Міцного вам здоров’я, радості, миру і добра. Прийміть від нас любов і шану, а від
Бога – благословення на многії і благії літа!
Сьогодні в нас в хаті – радісне свято:
Золоте весілля – у мами і тата!
Ми дружно зібралися вас привітати,
Здоров’я і щастя обом
побажати.
Спасибі, рідненькі, за
щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра
і тепла,
Здоров’я міцного, радісних днів –
На многая і благая літа!
З любов’ю – дочки Тетяна та Іванна, сини Михайло і Василь,
зяті Володимир і Артур, невістки Ірина та Ірина; онуки Юля з
чоловіком Андрієм, Олег, Михайло, Андріаночка, Єва, Мішель,
Мар’ян, Ілона; правнучка Анічка; свати, брати та сестри з сім’ями.
1 березня відзначає свій ювілей – 80-річчя від дня народження – жителька с. Явора – Мариня Костянтинівна
Бринь.
Дорогу та люблячу матусю, бабусю та прабабусю від щирого серця вітають син Микола, невістка Марія, онук Михайло з
дружиною Марією, внучка Ольга з чоловіком Петром, правнуки Євген та Олічка. Щиро бажаємо міцного здоров’я, Божої
ласки на многії літа. Любимо Вас!
Роки біжать, а на Вас це ніяк не позначається. Ви ж такі
бадьорі, молоді душею, ласкаві і життєрадісні. Дякуємо Вам
за мудрість, досвід і поради, якими Ви так щедро ділитеся з
нами. Нехай за це доля нагородить Вас
поцілунком удачі у вигляді ще пари десятків років. Будьте здорові, і нехай
відтепер Вас ніщо не хвилює.
Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
До 100 живіть без хорувань!
А ще бажаємо ми Вам,
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Що Вам 80-й вже прийшов!

28 лютого 2020 року

«БОЙКIВЩИНА»

РОДИНА І БАТЬКИ –
СВЯТІ СЛОВА
«Пізнай свій край,….себе, свій Рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш шлях у життя.
Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, і з тієї стежини вже рушили в життя твої нащадки. І також будеш ти»
(Григорій Сковорода).
Ще наприкінці 2018 року
Тепло родинне сповнене
фракція ВО «Свобода» у
руч. Так і поховали святе подруждобром.
Львівській обласній раді пропожя разом на муромській землі,
Родина і батьки - святі слонувала проголосити 2019 рік на
біля соборної церкви Різдва
ва, – трепетно пише у своєму
Львівщині Роком української роПресвятої Богородиці. Через
вірші «Я до родини йду» поетедини. Однак, дане питання не
300 років після кончини Петро і
са Марія Яновська.
виносили на розгляд сесії. ПроФевронія були зараховані ПраОсь як розповідає правоте згодом відбувся у Львові дуже
вославною Церквою до лику свяславна церква про муромське
важливий захід – круглий стіл на
святе подружжя – Петра і Февтих.
тему «Християнське виховання
ронію, що жили на рубежі XІІ-XIII
Родина також прославлена і
та інституція сім’ї: як вберегти від
в багатьох іконах. Наприклад,
століть. До середини ХІІ ст. Музагроз», після якого було сфордобре відома всім нам ікона
ромське князівство підпорядкомульовано відповідне звернен«Святе сімейство» – одна з
вувалося великому князю киїня до Львівської обласної ради
найбільш радісних і прекрасних
вському.
від імені його учасників – наув християнстві. І це завдяки
Петра і Февронію вшановуваковців, духовенства, політичних
тому, що майстер виготовив її в
ли і вшановують як заступників
діячів. І ось, беручи до уваги реукраїнському стилі, прикрасивподружнього життя. Вважалося,
золюцію цього круглого столу та
ши ризи Йосипа Обручника,
що вони своїми молитвами звокеруючись ст. 43 Закону УкраїІсуса Христа та Діви Марії
дять небесне благословення на
ни «Про місцеве самоврядуваноб’ємними візерунками з кошподружні пари.
ня в Україні», Львівська обласЗгідно з Життям святих, благотовних каменів. Ця святиня,
на рада своїм рішенням від
вірний князь Петро був другим
якщо вона є в нашому домі, бе24.12. 2019 року таки проголореже близьких нам людей від
сином Муромського князя Юрія
шує, але вже 2020 рік, на
стресів, негараздів, хвороб чи
Володимировича. Він вступив на
Львівщині Роком української роконфліктів. Вона допомагає твоМуромський престіл у 1203 році,
дини. За це рішення проголосурити міцну, люблячу та щасливу
після смерті свого брата. За девали 64 депутати.
родину. Як і інший образ «Свякілька років до князювання ПетСлово «родина» походить від
того сімейства», де Святий Йоро захворів проказою, від якої
кореня «род», «рід», що вже
сиф пригортає Марію. Поданиніхто не міг його вилікувати. Уві
свідчить само за себе. А слово
ми собі руками вони обоє трисні князеві було відкрито, що
«сім’я» має відношення до «семають та обіймають Христа.
його може зцілити дочка бджомені» та продовження роду, тоб«Міцна сім’я – міцна держаляра, селянка Февронія. Вона
то народження і виховання
була вродлива, благочестива і
ва», «Яка сім’я – такий і я», «Без
дітей, яке традиційно вважаєтьдобра, до того ж знала властисім’ї і свого роду – нема нації,
ся основним призначенням
народу», «Шануй батька й
вості трав та вміла лікувати нестворення сім’ї. Родина була і
неньку, то буде тобі скрізь гладуги. Її навіть слухалися дикі твазалишається хранителькою дуденько», «Дерево тримається
рини. Князь покохав Февронію
ховних цінностей, родинних тракорінням, а людина сім’єю» –
за її чесноти та мудрість і дав
дицій, культури та історичної
каже нам народна мудрість. Тих,
обітницю одружитися з нею
спадкоємності поколінь, чиннихто цурався чи нехтував історичпісля одужання. Дівчина зціликом стабільності і розвитку. З
ною пам’яттю, зневажливо нала князя, проте він не додержав
родини починається життя люзивали «людьми без роду-плесвого слова. Хвороба поновиладини, тут відбувається формумені».
ся. Февронія знову вилікувала
вання її як громадянина. Тому
Якщо позабудеш стежину
князя. І тоді він вже на ній одрупоєднання сім’ї і держави – нежився. І хоча підлеглі поважали
до хати,
обхідна передумова процвітансвого князя, але їхні гордовиті
Яку дитинчам навпростець
ня і добробуту її громадян. Про
протоптав,
дружини не злюбили Февронію,
родину створено безліч хуІ матір, і рід свій, і слово крине бажаючи мати правителькою
дожніх полотен, написано багалате,
над собою селянку. Тому зажато пісень, складено чудових
То значить, чужинцем бездали, щоб князь покинув її. Петприслів’їв та хвилюючих поетичдушним ти став.
ро, дізнавшись, що його хочуть
них рядків.
(Р.Братунь).
розлучити з коханою, вирішив
Там колискова давніх літ,
добровільно відмовитися від
Матусі усмішка і татове
Правду кажуть, що однією з
влади і багатства і віддалитися
плече.
найбільших цінностей людини є
разом з Февронією у вигнання.
В душі моїй родина - молюбов. Саме в ній відкриваєтьУ князівстві почалася смута,
ноліт,
багато хто пересварився за вася людська особистість, радість
Спішу до рідних, як сльоза
кантний княжий престіл, пролиприменшення себе заради того,
пече.
кого кохаєш, радість продовженлася кров. Схаменувшись, старЙду до родини. Радість чи
ня себе. І все це втілилося в таійшини зібрали раду і вирішили
біда –
кому соціальному інституті як
запропонувати князю Петру поПораду й допомогу надародина, сім’я. Міцна, здорова
вернутись назад. Князь і княгидуть.
родина здатна зрощувати плоня повернулися, і Февронія зумЗавжди дітей матуся вигди любові і злагоди, що є запоіла заслужити любов городян.
ляда.
рукою розквіту міцної, успішної,
Вони правили довго і щасливо.
Додому звідусіль веде нас
багатої держави – Україна. Бо
На схилі життя Петро і Февропуть.
сильна сім’я, родина, рід – це
нія прийняли чернецтво в різних
В моїй родині - щастя і тепміцна держава!
монастирях з іменами Давид і
ло,
Єфросинія, і благали Бога, щоб
Тож на сторінках нашої газеПанує в ній повага і любов.
їм померти в один день. Похоти ми чекаємо на ваші цікаві
Там щедрості одвічне джерозповіді про значення і роль
вати себе вони заповідали рарело,
української родини в житті суспзом в спеціально приготованій
Гніздечко заспокійливих
ільства, про її християнські
труні з тонкою перегородкою
розмов.
цінності, багаті духовні і культурні
посередині.
Рушник родинний вишили
традиції, про здоровий спосіб
Вони померли кожен в своїй
роки,
життя родини. Без сумніву, що
келії в один день і одну годину 8
І непросте на ньому полотна Турківщині, в рамках Року уклипня 1228 року. Люди вважали
но.
раїнської родини, пройде баганечестивим ховати в одній труні
Коріння прадідів, а ми - рясні
то цікавих заходів в навчальних
ченців, тому порушили волю спогілки.
закладах району, культосвітніх
чилих: їх тіла були покладені в
Родинне дерево на світі лиш
різних обителях. Проте, вже наустановах. які також знайдуть
одно.
ступного дня вони опинилися
своє висвітлення в засобах маВ житті любові сіяла зерно.
сової інформації.
разом. Двічі їх тіла розносили по
На щедрій ниві колос дозріПідготувала
різних храмах, але двічі вони
ва.
Ольга ТАРАСЕНКО.
дивним чином виявлялися по-

3 стор.

Дорогого, люблячого синочка, онука, брата, жителя с. Явора – Івана Миколайовича Кольгана – з 25-річчям від дня
народження щиро вітають мама Любов, тато Микола, бабуся Ольга, брат Микола, брат Степан. Бажають міцного здоров’я, радості в житті.
Будь завжди життєрадісною, щирою, усміхненою, доброю, привітною людиною і ніколи не
знай розчарувань у житті.
Хай врода Твоя не в’яне ніколи,
Ступає любов на поріг.
Бажаєм щасливої долі
І світлих, і ясних доріг.
Хай в житті Твоєму буде лиш добро,
Кохання вірне, друзі незрадливі.
Бажаєм, щоб задумане збулось
І щоб життя Твоє завжди було щасливим!
Хай Бог помагає Тобі у житті!

«СЛАВА НЕБЕСНІЙ СОТНІ!»
У переддень шостої річниці Революції Гідності у Верхньояблунському НВК пройшов цікавий патріотично-виховний захід,
присвячений Героям, що віддали своє життя на київському
Майдані. Ми їх називаємо – Герої Небесної Сотні.
Виступ учнів підготували керівник 10 класу Адам Сигляк та вчитель музики Роман Кіцула. У сценарій виступу були гармонійно вплетені пісні «Не сумуй», «Небесна Сотня» Наталії Май, «Мамо, не
плач», «Слава – героям!» Тіани Роз, «Небесну Сотню, Господи, спаси» Павла Табакова. Глядачам показано різноманітні відео про те,
як розпочиналася Революція Гідності, чим закінчилася, та про наше
майбутнє. Учні виконали танець «Повертайся живим». Надзвичайно цікавою була інсценізація «Україна». Прозвучало багато патріотичних віршів, велике зацікавлення викликала сценка «Зустріч з
долями».
Виступаючі та весь зал на піднесенні виконали Гімн України та
хвилиною мовчання вшанували загиблих на Майдані.
У концертній програмі взяли участь Михайлина Малець, Жанна
Шукост, Алла Костів, Аліна Бровар, Іванна Шийка, Віка Боклах, Софія Крецул, Катерина Іванюк, Діана Кльоб, Михайлина Іванюк, Микола Шикітка, Єлизавета Шикітка, Микола Зелінко, Іван Іванюк та
Іван Кудрич.
Михайло ШИЙКА,
заступник директора з виховної роботи Верхньояблунського НВК.
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ОЙ САЛО, САЛО,
УКРАЇНСЬКЕ САЛО…
Минулої неділі у с. Комарники пройшов
перший районний фестиваль сала
Для українців сало є не лише цінним продуктом харчування, а й символом нашої культури. У
Карпатах уже на початку XVI ст. податкові списки подають відомості про значну кількість
свиней, яких утримували селяни. І сьогодні сало використовують не лише як цінний висококалорійний продукт, але і як незамінний харчовий запас, як кажуть, на дорогу, що не псується
навіть за високої температури. Медики ж пояснюють, що сало – це суміш жирів. У ньому є
насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях. 100
грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини. Але
в салі немає білків і клітковини, мінералів та деяких інших, необхідних для людського організму, поживних речовин. У салі досить багато некорисних насичених жирів. У 100 грамах –
майже 40 грамів, подвійна денна норма для нашого організму. Саме насичені жири пов‘язують
із ризиком розвитку атеросклерозу. Тому за день лікарі радять їсти не більше ніж 20-30
грамів насичених жирів. З іншого боку, в салі все-таки більше жирів із ненасиченими жирними
кислотами. Навіть більше, ніж у вершковому маслі. Такі жири добре впливають на стан судин.
Сало їсти варто, але небагато. Трішки – кілька скибок – можна, і навіть корисно.
Багато людей звикли бачити в салі холодну закуску, але й гарячі страви з нього виходять смачними
і ніжними. Ті, хто приготував сало, запечене в духовці, вважають його одним із м’ясних делікатесів, який
не соромно поставити і на святковий стіл. Запікати його можна на деко, в рукаві або фользі, але який
би рецепт господиня не вибрала, сало вийде апетитним і буде буквально танути в роті.

Сало з часником і цибулею, запечене з картоплею; сало по-венгерськи з паприкою; сало, запечене
в банці; сало по- гуцульськи; сало засолене; сало зварене; сало копчене – усе це можна було скуштувати на смачному фестивалі сала в Комарниках, на який були запрошені і прибули голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, начальник відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА
Лілія Яворська, представники районної державної адміністрації, та навіть обласної ради: депутат Ігор
Комарницький та заступник голови облради Юрій Гудима, жителі Комарників та Буковинки, сусідніх сіл
– Маткова, Мохнатого, Красного, Рикова, Багнуватого. Серед гостей фестивалю представили й Михайла Височанського (Янковича), уродженця Комарників, який презентував публіці свої книги про рідні
Комарники та його чудових, працьовитих і талановитих жителів.
Поблагословив свято місцевий парох о. Володимир. Після спільної молитви, до присутніх звернулися начальник відділу культури, туризму та
молоді Турківської РДА Лілія Яворська та Комарницький сільський голова Ігор Комарницький, які
побажали усім гостям та учасникам фестивалю
веселої забави і смачного частування салом, а
ще вибрати найкращу господиню, яка приготувала найсмачніше сало. Тож на території, поблизу
місцевого Народного дому, розмістили столики з
різними стравами, серед яких основною стравою
було сало. Пригощаючись салом, учасники заходу вибирали найкраще і найсмачніше. Для дегустації було запропоновано чимало столів: Комарники (2 господині), Буковинка (2 господині), Матків
(1 господиня), Мохнате (2 господині), Красне (2
господині), Риків (1 господиня), Міжгір’я (1 господиня), Багнувате (2 господині). Столи були багаті – аж вгиналися від різних наїдків, смаколиків. А
найсмачніше приготувала сало (це визначило журі за найбільшою кількістю залишених на її столику
жетонів) комарничанка Світлана Комарницька. Тож Світлана Василівна й стала переможцем на
фестивалі та була нагороджена дипломом за найсмачніше приготоване сало на першому районному
фестивалі сала, а також сувенірними призами. Інші господині удостоїлися подяк за участь у фестивалі.
Та який же фестиваль без пісні та музики? Гості смакували сало, а хороший музичний настрій їм
дарували учасники художньої самодіяльності народних домів сіл Комарники, Буковинка, Мохнате,
Красне, народний фольклорний ансамбль «Бойківчани» НД с. Риків та народний ансамбль пісні і
музики «Бойківські переспіви» районного Народного дому.
Допізна у Комарниках лунала того дня музика, пісні та веселі жарти. Так заодно, кажуть люди, й
відсвяткували запусти перед Великим Постом.
Їжте сало і шануйте, і любіть його й смакуйте!
Бо, крім тополі і калини,
Це також символ України! – голосно лунали слова ведучих. І це справді так. Бо сало не тільки
символ української кухні, а й українського способу життя, символ ситості, символ нашого добробуту.
Тож є надія, що фестиваль сала в нашому районі стане традиційним, адже відгуки про нього у тих, хто
побував на ньому, були тільки хороші.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Колектив неврологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ»
щиросердечно вітає з ювілеєм колегу по роботі, медичну
сестру Юганю Іванівну Яворську і бажає шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного благополуччя, світлої радості в
житті, Божої ласки і опіки на довгій життєвій
дорозі.
Хай доля намітить ще років багато.
Відпустить здоров’я, щастя, добра,
І ласкою повниться рідная хата.
Багато в ній буде людського тепла.
Нехай тільки радість приносять
роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили й здоров’я Вам додає!

Щиросердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм, який святкував 24 лютого, дорогого і люблячого, щирого і турботливого чоловіка, батька і брата, жителя с. Нижнє – Ярослава
Степановича Мешка.
Бажаємо Тобі, рідний, міцного здоров’я, щастя і довгих
років життя. Нехай мир і злагода панують у родині. Щоб на
Твоєму життєвому шляху завжди були усмішка та радість,
Хай кожен ранок сили прибавляє, здоров’я кріпить кожен
час, від Бога ласки ми бажаєм та ще прожити два рази по
шістдесят.
Дозволь Тебе сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в
житті!
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многїі літа!
З повагою – дружина Галина, сини Іван і Петро, сестри
Люба, Оксана, Єва і Софія.

Сердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм дорогу, люблячу,
добру, чуйну сваху – Галину Михайлівну Яворську із с. Радич.
Бажаємо Вам, дорога ювілярко, міцного здоров’я, великого людського щастя, сімейного благополуччя, родинного
тепла, Божої ласки на многії літа!
З радістю рідненьку сваху зі святом вітаєм,
Вам ми, свахо, в морі щастя купатись бажаєм.
Хай здоров’ячко щоденно тільки прибуває,
І добро домівку Вашу хай не обминає!
Ми за Вас сьогодні, свахо,
Хочем тост палкий підняти:
Хай щастить Вам кожну мить,
І нехай Вас Бог хранить!
З повагою – свати Михайло і Євгенія.

2 березня відзначатиме свій чудовий ювілей – 70-річчя
від дня народження – жителька м. Турка Ганна Юрківна Цюркало.
Найтепліші, найніжніші слова, що йдуть від наших сердець,
шлемо Тобі, дорога, любляча, добра і турботлива, наша сестричко і цьоця. Бажаємо міцного здоров’я, життєвої енергії і
наснаги, родинного затишку і благополуччя, Господньої опіки
і благословення – на многії літа!
Летять роки, як лебеді у вирій,
І 70-ліття вже стало на поріг.
Дозволь нам привітати Тебе, сестричко, щиро,
І щастя побажати, і спокою, і миру.
Низький уклін Тобі від нашої родини,
Здоров’я міцного – з роси і води!
Нехай увінчають Тебе іменини,
Тепло і любов нехай будуть завжди!
З любов’ю – сестра Зоя з чоловіком Миколою, племінники Оксана, Василь, Іван з
сім’єю.
З прекрасним ювілейним святом, яке відзначила 25 лютого,
щиросердечно вітаємо дорогу, люблячу, добру, чуйну, щиру доньку, дружину, матусю, сестру і цьоцю – Олену Іванівну Пазюк.
З нагоди дня народження прийми від нас букет пошани і любові. Нехай Твоє життя, мов та нива цвіте і щедро повниться
добрим врожаєм. Нехай шана людська, мов
той колос росте, ми ж Тобі радості, щастя й
здоров’я бажаєм.
Нехай Господь у милості своїй
Зішле на Тебе свої щедроти й блага,
А ми всі зичимо ясних й погожих днів,
Любові, миру і щоденної наснаги.
Хай Ангел-хоронитель Тебе провадить
Життєвими стежками з рути-м’яти.
Й тривоги відвертає Пречистим омофором Божа Мати.
Хай кожен день у щасті проліта – на многії і благії літа!
З любов’ю – тато Іван, мама Ольга, чоловік Петро, синочки
Назарій і Владислав, сестра Іванна, швагро Василь, брат Іван,
братова Галина, племінники Іван, Святослав і маленький Олежик.
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ВОЇН ТА АКТИВІСТ –
ІВАН КРУЦ
Мужність та відвага – якості, які надзвичайно важливі у наш
нелегкий час. І мужні воїни в нашому суспільстві – люди, до
яких ми ставимося з великою повагою. Але окрема увага спрямовується на тих людей, які поєднують у собі і досвід воїна, і
досвід активіста.
Іван Круц – усміхнений, відкритий до спілкування, веселий чоловік. Але за цією усмішкою та
відкритістю, насправді приховується неабияка мужність та
досвід відстоювання інтересів
України.
За освітою, пан Іван – вчитель.
Довший час пропрацював у
відділі освіти Турківської РДА. Та
життя бентежне і завжди вносить свої корективи. Напередодні Помаранчевої революції
пан Іван, який працював на той
час комп’ютерним спеціалістом
у штабі Віктора Ющенка,
дізнається про фальсифікацію
виборів. На запитання, чому ви-

рішив їхати до Києва і створити
цілу ініціативну групу, відповів,
що душею не зміг змиритися з
такою наглою брехнею і зневагою до українців. Увечері цього
ж дня організував мітинг під
стінами РДА, на якому 17 людей
погодилися поїхати до Києва на
акцію протесту: «Одразу по прибутті до Києва, ми почули заклик:
частині людей іти до Кабміну ,
тому що там зараз непроста ситуація і потрібна підмога.
Підійшовши до вказаної локації,
побачили прихильників Януковича, яких, на перший погляд
здавалося, що дуже багато. Але
злість за несправедливість взяла своє, і ми вирішили мирно їх
відтіснити. Піднявшись догори,
побачили, що їх не так вже і багато. Хтось перекинув бочку, біля
якої вони грілися, а хтось почав
постукувати по ній арматурою.
Ось так і появилися відомі вже
на двох Майданах «Барабани
гніву». Окрім цього, наша група
брала участь у пікетуванні дачі
Кучми в Конча-Заспі. Мітингували за недопуск внутрішніх військ
у Василькові. Активно мирно
протистояли на Банковій».

У 2005 році Іван долучився до
комісії спостерігачів під час виборів у Донецьку. Каже, що
історій звідти дуже багато, але
окремі згадуються чи не найбільше, адже по них можна було
зрозуміти, наскільки пропаганда впливає на свідомість та
сприйняття. «Ми приїхали за 3
дні до прибуття основної групи.
По приїзді в Донецьк виходимо
з поїзда і в перший-кращий магазин купити продуктів на вечерю. Заходимо, та активно спілкуючись між собою, починаємо
робити замовлення. І тут німа
сцена: три продавчині стоять з
відкритими ротами і круглими
очима, де невідомо, чого в
них більше: страху, чи здивування. Кажуть до нас - вы
разговариваете на украинском языке? Ми - ну так, а
що дивного? Відповідь вразила: - первый раз в жизни слышу вживую украинский язык. Таки мова, без
сумніву теж має значення!.
Друга історія - на пероні
стоїть бабуся, років 70, хреститься і приказує: «Бог ты
мой, да что это творится,
откуда столько бандеровцов?». Помітила, що я спостерігаю за нею і запитує:
«Ребятки, вы сюда нас убивать приехали?». Пан Іван
стверджує, що багато історій
було і на дільницях, де членів
ДВК місцева влада змушувала
підробляти голоси, погрожуючи
їм звільненням, іншими речами.
речами. Але фраза, яку чоловік
чув найчастіше – «какая разніца, главное, чтоб не было войны».
Другий Майдан також запам’ятався бійцю. Отримав поранення, а за те, що свого часу протестував проти Авакова на народному віче - згодом не отримав
іменної зброї.
На Схід України знову пан Іван
повернувся як воїн, адже фраза
«лиш би не було війни» зіграла
з усіма злий жарт. «Важко було
перенести тягар війни психологічно, - стверджує пан Іван, - але
завжди, і на Майдані, і згодом
на Сході, мене зігрівала та
підбадьорювала
мамина
підтримка. Зв’язок між мамою
та дитиною - це щось таке, що
не піддається логічному матеріальному поясненню. Вона за
багато кілометрів звідси відчувала мій стан та підтримувала
мене. Навіть написала вірш».
Іван Круц проявив себе і як

лідер у суспільному житті своєї
громади. У 2007 році організував молодіжну громадську
організацію «Центр Європи».
Каже, що на «голому» ентузіазмі
вдалося провести два міжнародні молодіжні рок-фестивалі
«Бойківська ватра». Організовували Кубок Карпат з україномовного КВН. За часи існування ГО,
Іван з однодумцями провели
міжнародний семінар спільно з
урядом Швеції, де залучили надзвичайно багато науковців та
обговорювали проблеми вирубки Карпат і як наслідок - катастрофічні повені. «Та на заваді
став Янукович і треба було починати все спочатку. Колесо
історії крутиться», - стверджує
пан Іван.
Зараз пан Іван – голова районного осередку партії «Європейська Солідарність». Відтак,
чоловік проявив себе не тільки
як воїн на полі бою, але як завзятий борець за справедливість, змінотворець своєї громади, хороший син та коханий
чоловік. А зовсім нещодавно Бог
подарував пану Івану ще одну
маленьку радість – синочка.
Тому відтепер, пан Іван вчиться
виконувати ще роль турботливого батька.
На запитання про те, яким
пан Іван бачить майбутнє, стверджує: «Продовжуватиму боротьбу за Українську Державу до повної перемоги або до власної
смерті».
Життя завжди вносить свої
корективи. Та головне – осідлати його і долати перешкоди.
Тому життєве кредо пана Івана
– крізь терни – до зірок.
Снує нитку долі життя, мов
павук, ще й іноді зав’язує вузли натуго.
Здається-вже не вимовиш і
звук, що над тобою чиниться
наруга.
Останні сили ти збираєш у
кулак і мовчки ті вузли ти
розриваєш.
І диво-дивне, раптом бачиш
що це знак, що ще не все ти
на тім світі знаєш.
Що вибрав інші цінності в
житті й мету не ту собі поставив,
що друзі в тебе є, але не ті,
хто при потребі би плече
підставив.
То ж зупинись, подумай,
відпочинь і поки ще не пізно,
щось міняй.
Усе що не твоє-відкинь!
Тоді упевнено вперед ступай.
Бо недаремно кажуть: Крізь
терни-до зірок.
І щоб не збитись з шляху –
життя весь час дає урок..
Емілія Круц, матір Івана
Підготувала Дарина МЕНДЕЛА.

ТАКИ ДВІ ГРОМАДИ
Днями, на вимогу громад, які пікетували Львівську ОДА, перший заступник голови ЛОДА
Василь Лозинський надав активістам інформацію про поділ області на ОТГ, який обладміністрація відправила до Мінрегіону.
Згідно отриманої конфігурації, маємо проект «великого Львова», куди потраплять Брюховичі, Винники і місто Дубляни. Єдиним відкритим питанням залишається створення Сокільницької ОТГ.
У Турківському районі буде створено Боринську та Турківську ОТГ. Загалом ЛОДА запропоновано
конфігурацію з 68 ОТГ.
Наш кор.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з нагоди ювілейного дня народження процедурну медичну сестру неврологічного відділення Юганю Іванівну
Яворську і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла
і благополуччя, рясних Божих благословінь.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Сьогодні, 28 лютого, відзначає свій 60-річний ювілей
жителька с. Радич – Галина Михайлівна Яворська. З нагоди ювілейного дня народження, дорогу і люблячу дружину
і маму, чуйну і дбайливу бабусю від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Михайло, син
Михайло, невістка Оксана, дочка Марія,
зять Іван, дочка Тетяна, зять Йосип, дочка Ірина, зять Іван; онуки Яна, Іван,
Вікторія, Назарій, Олександр, Марія,
Артем, Максим і бажають їй міцного здоров’я, родинного благополуччя, багато радісних і щасливих днів
у житті, поваги і любові на многії і благії
літа!
Хай 60 у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у Вашу хату
Усмішок й радості багато.
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!

Дорогого, щирого, доброго, мудрого брата, вуйка, жителя с. Верхнє Висоцьке – Мар’яна Івановича Теслюка – з
ювілейним днем народження сердечно вітають сестри
Ольга, Євгенія, Надія, Людмила з сім’ями, брат Іван з сім’єю
і бажають люблячому ювіляру міцного здоров’я, радості,
миру та ласки й милості Божої, святкового настрою,
здійснення усіх планів і мрій на довгій життєвій стежині.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає з прекрасним ювілеєм – 60-річчям від
дня народження, яке відзначатиме 29 лютого, майстра
виробничого навчання – Мар’яна Івановича Теслюка – і
бажає шановному ювіляру, щоб Господь дарував добре
здоров’я, багато радісних і щасливих днів у житті.
Нехай завжди оточують Вас, шановний ювіляре, любов
рідних, повага колег і друзів. Усіляких Вам
гараздів, земних благ, добра, миру на довгі
роки життя.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

27 лютого святкував свій день народження житель с.
Нижня Яблунька Михайло Ількович Гунза. Дорогого і люблячого, доброго і турботливого батька, дідуся і прадідуся
щиро вітають дочка Світлана, зять Іван, онуки і правнуки і
просять у Господа, аби дарував дорогій їм людині міцне
здоров’я, світлу радість, добро, мир, благополуччя на довгі і щасливі роки життя.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
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«БОЙКIВЩИНА»

ГРВІ ТА ГРИП:
ОЗНАКИ, СИМПТОМИ,
ПРОФІЛАКТИКА
Що таке ГРВІ? ГРВІ - це гострі респіраторні вірусні інфекції,
які об’єднуються за симптомами; захворювання протікає в
легшій формі, проте в окремих випадках ці інфекції можуть
викликати певні ускладнення, особливо тих органів та систем, які уже дають певний збій в роботі. Проте вони не можуть зрівнятися за симптомами з грипом. Щоб з’ясувати
ступінь ризику, потрібно зробити аналіз крові, і тоді точно
буде встановлений вірус, що атакував організм.
Ознаки та симптоми ГРВІ:
- хвороба проявляється поступово і найчастіше починається
зі стомлюваності і зовнішнього
прояву вірусу, наприклад, нежиті;
- на наступний день після активації захворювання проступає
сухуватий кашель, який з часом
трансформується в мокрий
(відхаркувальний);
- після перенесеної ГРВІ можна підхопити інші захворювання
протягом наступних трьох
тижнів.
Грип –на що звернути увагу.
Найбільш болісно протікає
саме грип типу А. Щороку вірус
грипу мутує, проте і всесвітня
фармакологія не стоїть на місці,
саме з цієї причини наполягають
на щорічній вакцинації населення.
Вірус грипу переміщається від
людини до людини тільки повітряно-крапельним шляхом,
цей вірус має високий рівень
контагіозності,
відповідно,
більша частина населення буде
піддана захворюванню. Даний
вірус проявляє себе протягом
двох – трьох діб; максимальний
час, після якого проявляються
симптоми хвороби – 5 діб. І саме
в цей період вірус веде активне
життя в дихальних шляхах, при
цьому істотно пригнічується миготливий епітелій, який виконує
роль природного фільтра для
легень. За рахунок ураження
епітелію, інші віруси мають повний і безперешкодний доступ
до легень, що може закінчитись
бронхітом або запаленням легень.
Ознаки та симптоми грипу:
- грип приходить несподівано
і в лічені години повністю охоплює організм;
- грипу властиво різке підвищення температури (інколи до
40.5°С ), підвищена чутливість до
світла, ломота у всьому
організмі, а також болі головні і
м’язові, сухий кашель, біль у
горлі;
- у першу добу захворювання
грипом немає нежиті, що властиво тільки даному вірусу грипу
типу А;
- найбільш активна фаза грипу припадає на 3 – 5-ий день
захворювання, а остаточне одужання приходить на 8 – 10-ий
день;
- враховуючи, що інфекція вражає судини, саме з цієї причини
можливі крововиливи: ясенні,
носові;
- після перенесеного грипу
можна підхопити інше захворювання (так як падає імунітет)
протягом наступних трьох

тижнів. Такі захворювання найчастіше протікають дуже болісно і можуть закінчитись летальним результатом.
Джерело хвороби та шляхи
передачі вірусу грипу типу А є
люди, а також деякі тварини (наприклад свині, морські ссавці,
коні, коти, собаки, домашні та
дикі птахи). Інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом (можливе зараження через
контакт із інфікованими предметами).
При пташиному грипі резервуаром служить хворий птах. Зараження людини можливе через безпосередній, близький
контакт із хворим чи мертвим
птахом (дотик), вживання сирого, або недостатньо термічно
обробленого м’яса, або сирих
яєць хворих птахів.
Фактори ризику захворювання:
- тривале перебування на
близькій відстані (до 1.5 – 2 м)
від хворого на грип без захисту
(захисна маска для обличчя), а
також будь - який контакт без
маски «обличчям до обличчя»;
- безпосередній контакт із пацієнтом, або інфікованою особою, або із зараженими предметами;
- недостатня гігієна рук, тому
що руки хворого - джерело вірусу не менш значне, ніж рот і ніс.
Паперові гроші – джерело поширення вірусів;
- перебування у місцях значного скупчення людей у сезон
захворюваності грипом;
- віруси годинами зберігають
свою активність у сухому, теплому і нерухомому повітрі, але
швидко руйнуються в прохолодному вологому і рухомому повітрі.
Інкубаційний період (скритий
період) від початку захворювання до появи перших проявів хвороби та період заразливості триває 1 – 7 днів (у середньому 2
дні). Період заразливості у дорослих – один день і до п’яти
днів – після появи симптомів.
Хворі з важкими порушеннями
імунітету можуть виділяти вірус
протягом декількох тижнів або
місяців.
При появі перших проявів захворювання грипом треба дотримуватись постільного режиму,
не відвідувати масових заходів,
не йти на роботу, обмежити доступ хворого із здоровими.
Будь-яке вірусне захворювання, перенесене «на ногах»,
може негативно позначитись на
здоров’ї в майбутньому. Тому що
можливі ускладнення, найбільш
поширеними є пневмонія,
бронхіт, отит, стриптококова ан-

гіна, загострення супутнього хронічного
захворювання.
В
організмі уражаються ті органи
і системи, які уже дають певний
збій в роботі, тобто слабка ланка.
У будь - якому випадку необхідно звернутися до лікаря для
отримання рекомендації фахівця щодо стратегії лікування.
Профілактика грипу ділиться
на специфічну і неспецифічну.
До специфічної відноситься вакцинація – це основний метод
профілактики. Неспецифічні
методи запобігання захворюванню грипом – це ізоляція хворих протягом семи днів від появи симптомів з боку дихальної
системи; гігієна рук – під час сезону грипу, і особливо у випадку
близького контакту з хворим;
миття рук водою з милом після
кожного контакту з пацієнтом,
користування туалетом, перед
їжею або дотиком ділянки рота
та носа після чхання, після повернення додому з вулиці; прикривати рот одноразовим носовичком під час кашлю або чхання; уникати натовпу; часто провітрювати приміщення.
До профілактики будь-якого
захворювання, а особливо вірусного, відноситься підвищення
імунітету шляхом загартування
організму,
недопустимість
шкідливих звичок (так як руйнується здоров’я), і особливо
слід звернути увагу на якісне харчування природними натуральними органічними продуктами.
До групи ризику відносяться
діти і дорослі, старші 65 років,
астматики, діабетики, хворі
різними хронічними захворюваннями, вагітні.
Як вберегти себе від грипу й
паніки.
Лікування ГРВІ, й грипу зокрема – це не ковтання пігулок! Це
створення таких умов, щоб
організм легко з вірусом боровся. Перше лікування – це пиття,
пити треба багато різних вітамінних чаїв, компотів, соків,
відварів лікарських трав, сухофруктів і ін. для того, щоб не допустити зневоднення організму
від високої температури.
Харчування при цих захворюваннях має бути легке – вуглеводне. Добре діє сольовий розчин (1 ч. л. на 1 л теплої перекип’яченої води): промивати рот,
ніс, горло.
При ураженні верхніх дихальних шляхів ніякі відхаркувальні
засоби не потрібні, вони тільки
посилюють кашель. Ураження
нижніх дихальних шляхів
(бронхіт, пневмонія) взагалі не
піддаються самолікуванню. У цій
ситуації необхідно звертатися до
лікаря.
Вірусні інфекції не лікуються
антибіотиками. Антибіотики не
зменшують, а збільшують ризик
ускладнення. Неускладнені
вірусні захворювання лікують в
основному народними засобами, ускладнені захворювання
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потребують специфічного традиційного медичного лікування.
Що потрібно знати про коронавірус.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що
можуть спричиняти захворювання – від звичайної застуди до
тяжкого гострого респіраторного
синдрому.
Основними
клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та
утруднене дихання, кашель,
іноді нудота, діарея. Однак нинішня ситуація в Китаї більше нагадує спалах атипової вірусної
пневмонії з вищевказаними
симптомами. Епідемію спричинив новий тип вірусу (2019nCoV), що викликає захворювання у ссавців і птахів. Встановлено, що Уханьський коронавірус
має тваринне походження, ймовірно, його природним «резервуаром» є летючі миші.
Механізм зараження, шляхи
та фактори передачі інфекції
такі: можлива передача вірусу
від тварини до людини контактним шляхом та під час вживання недостатньо термічно оброблених м’ясних продуктів; передача вірусу від людини до людини відбувається крапельним
шляхом. Про це засвідчили захворювання серед медичних працівників, які контактували з хворими.
Доступної вакцини проти коронавірусу немає. На даний час
проводиться лише симптоматичне лікування. Лікування нового захворювання противірусними препаратами, антибіотиками та народними засобами абсолютно не ефективне.
Рекомендації ВООЗ для населення щодо профілактики можливого зараження коронавірусом: уникати контакту з хворими,
бездомними, дикими тваринами, або зіпсованими продуктами тваринного походження; дотримуватись правил безпечного
поховання, або знищення мертвих тварин; не вживати в їжу сирих, або недостатньо термічно
оброблених продуктів тваринного походження; часто і ретельно мити руки водою з милом і
дотримуватись правил особистої гігієни; особливо уникати
тісного контакту з хворими людьми, що страждають на ГРВІ; особи, що являють собою групу професійного ризику (працівники
бойні, ветеринари, а також ті, що
займаються поводженням з
живими тваринами та продуктами тваринного походження)
особливо повинні бути насторожені щодо цих симптомів вірусних інфекцій.
Збудник нового коронавірусу
та механізм передачі недостатньо вивчені, тому є доцільним
нагадати про основні принципи
зниження зараження гострими
респіраторними
вірусними
інфекціями (ГРВІ). Люди з симптомами ГРВІ повинні дотримуватись правил етикету щодо
кашлю та респіраторної гігієни.
Зважаючи на ріст захворюваності на ГРВІ та грип в Україні, ці
заходи є доцільними скрізь і у
будь-який час. У разі появи симптомів у будь-кого, а особливо у
мандрівників, які були в подорожі по інших країнах, рекомендовано звернутися до лікаря і
повідомити про подорож.
Марія НАДИЧ,
фельдшер санітарний
відділу державного контролю
за дотриманням санітарного законодавства Турківського районного управління Держпродспоживслужби України.

Інформує Фонд
соціального
страхування
України
Старосамбірське відділення
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Львівській області
звертає увагу страхувальників та застрахованих осіб,
що працівник, перед тим як забирати листок непрацездатності з медичної установи, повинен САМОСТІЙНО перевірити усі дані, внесені до нього, а
саме:
Обов’язково на лицьовій частині
листка непрацездатності повинно
бути:
1. Підкреслено слово «первинний», або «продовження», у разі
продовження, зазначається номер
попереднього листка непрацездатності.
2. Назва та місцезнаходження
закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджується штампом і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».
3. Дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами – назва місяця, цифрою зазначається рік).
4. Прізвище, ім’я та по батькові
непрацездатного вказуються повністю, число повних років – цифрами, стать підкреслюється.
5. Місце роботи, назва і місцезнаходження підприємства, установи,
організації (повністю).
6. Відкриття та закриття періоду
непрацездатності засвідчується
підписом та печаткою лікаря.
7. У графі «Стати до роботи» вказують словами число і місяць, коли
приступити до роботи; посаду,
прізвище лікаря, що засвідчується
його підписом та печаткою закладу
охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності
підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового
листка непрацездатності.
Відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від
03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406:
- помарки й виправлення не допускаються у листку непрацездатності, у разі виявлення помилки в
тексті, здійснюється виправлення
тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою «Для
листків непрацездатності»;
- на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох
виправлень. Якщо тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи,
листок непрацездатності видається за підписом головного лікаря, що
засвідчується круглою печаткою
закладу охорони здоров’я.
Саме листок непрацездатності,
виданий у встановленому порядку, є підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тому переконливо просимо застрахованих осіб самостійно
перевіряти правильність виданих
листків непрацездатності, щоб
своєчасно отримати матеріальне
забезпечення.
Старосамбірське відділення
управління ВД ФССУ у Львівській
області.
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«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7,8

ЗАГАРБНИЦТВО МОСКВИНА
(Закінчення розділу. Початок розділу у №8)
Це розуміння виявив ще один з московських речників: «Наші
предки знали, що робити з немосквинами імперії. Вони твердою рукою скорювали своїй волі і московщили їх, не зважаючи ні на що і ні на кого. А нам таке неможливе тепер, бо ми не
маємо духу наших предків. Самою ж фізичною силою, як тепер виглядає, не скоримо і не змосковщимо».
Коли після 1905 р. навіть українські соціалісти вийшли з
московських партій і створили власні, українські, Московщина цього ніяк не сподівалася від малоросійських «общероссов» і почала маневрувати. Навіть запеклий шовініст монархіст М.Бобринський заспокоював: «Ми, москвини – націоналісти, але не шовіністи. Ми не проти розвитку різних національних культур у нашій імперії, але за однієї неодмінної передумови. А саме: немосковські народи нашої імперії мусять
ставити імперські потреби вище за їхні національні, бо це для
їхньої власної користі. Московський народ хоче бути народом
визволителем та опікуном, а не народом-загарбником та гнобителем». Як бачимо, й цю тезу Ленін цілком запозичив у
«класових ворогів».
Московський ліберал А.Гредескул запевняв українців, що
московське суспільство не несе провини за те, що уряд утискує українську культуру. Був би демократичний уряд – не
утискував би. Такий уряд прийшов у лютому 1917 року. Він
визнав право вживання української мови лише приватно і
лише в чотирьох губерніях: у Київській, Полтавській,
Чернігівській і Волинській. Та навіть і це визнав під загрозою
українських полків у Петрограді.
Ще один монархіст гостро засуджував англійське та німецьке загарбництво, месіанізм та національну пиху: «Не сумніваємось у великій цінності німецької культури. Проте їхня ідея
вищого культурного лідерства є помилковою і жорстокою. її
жорстокість наочно виявляється у темноті духовно поневолених ними народів». А от немосквини в імперії, за Соловйовим, московщаться з власної волі, бо дуже захоплюються
багатством московської культури і добротою московського
народу. Водночас попереджає, що московський народ не дозволить «сепаратистам» розвалювати імперію і закликає немосквинів відмовитися від націоналізму, а йти за Московщиною до вселюдських ідеалів. І знову бачимо, звідки походить
подібний більшовицький плагіат в СРСР. П.Лавров підтримував усамостійнення поневолених Туреччиною слов’ян, але
був проти визволення поневолених Московщиною. Ф.Достоєвський поставив крапку над «і», проголошуючи: «Де стала московська нога, там є московська земля». О.Пушкін прославляв московське військо за те, що воно вигублювало черкеський народ. Соціалістичні пушкіни в СРСР прославляють
московське військо за те, що винищило 1944 р. ввесь черкеський, калмицький, кримо-татарський народи. Тяглість національних традицій подиву гідна.
Соціаліст, революціонер О.Герцен розумів, що Україна раніше чи пізніше визволиться. Якщо війною, то не захоче й слухати про якийсь союз. Тому радив, щоб московський уряд
надав Україні врядування, доки не дійшло до української визвольної війни. А як уявляв те самоврядування, видко з його
ж слів: «Київ є таким самим московським містом, як і Москва».
М.Бакунін називав себе анархістом, але був звичайнісіньким московським шовіністом і загарбником. Розуміючи, що
національно-визвольна боротьба в Московщині триватиме,
радив: «Ми, москвини, хочемо того, чи не хочемо, будемо
змушені віддати те, що ми загарбали грубою силою. Найліпше,
що ми, москвини, зможемо зробити – це з своєї власної доброї волі визнати повну державну незалежність наших сусідів.
І як лише ми це зробимо, вони напевно самі попросяться до
союзу з Московщиною, і то союзу міцнішому за старий». Отже
всі балачки москвинів про права інших народів – лише засіб
утримати їх в імперії. От чого не можна закинути москвичам,
то це браку політичного, життєвого хисту. І В.Ленін обіцяв:
якщо наша партія більшовиків прийде до влади в московській
імперії, то вона негайно вживе заходів, аби визволити немосковські народи від гноблення їх Московщиною. Казав це
швейцарським робітникам перед своїм виїздом 1917 року до
Петрограда
Запобігаючи прихильності та допомоги «інородців», щоб
захопити владу, він переконував: «Ті московські соціалісти,
які противляться усамостійненню Фінляндії, Польщі, України,
є шовіністи, буржуазні прислужники, вкриті кров’ю і брудом
загарбників, царів та капіталістів. Кожного соціал-демократа
панівного народу, що заперечує право поневолених народів
на державну незалежність, повинні вважати за загарбника і
падлюку». І зокрема: «Жодний демократ не може заперечити
Україні право на відокремлення від Московщини. Вдержати
неподільність імперії можна не запереченням цього права,
але навпаки – беззастережним визнанням цього права. Лише
так забудуться старі московсько-українські сумні стосунки,
лише так вторуємо шлях до вільного союзу обидвох народів.
Те, що уряд О.Керенського відкинув домагання українців на
самоуправління – це ганьба, нечуване зухвальство московських контрреволюціонерів, держиморд». І далі: «Нема
нічого поганого в тому, що Фінляндія, Польща, Україна відокремлюються від Московщини. Кожний, хто заперечував їм
право на це, є московським шовіністом, загарбником. Це божевілля – продовжувати царську політику гноблення немосквинів. Ми, більшовики, хочемо братського, вільного союзу
всіх народів. Коли існуватиме незалежна українська республіка, то буде більше братерського довір’я між Московщи-

ною й Україною. А запанує взаємне довір’я, то Україна сама
захоче з’єднатися в братерський союз з Московщиною. Заговорив Ленін інакше після захоплення влади: «Право нації на
самовизначення не можна пов’язувати з доцільністю самовизначення. В кожному окремому випадку треба брати інтереси пролетаріату і соціалізму. Отже, право на самовизначення – одна річ, а доцільність того самовизначення - інша
річ. А що таке кожний окремий випадок, пояснив: «Українські
робітники і селяни мають право на своєму всеукраїнському
з’їзді Рад розв’язати питання: чи з’єднати Україну з Московщиною, чи лишити Україну самостійною, незалежною ні від кого
республікою. А якщо залишити самостійною, незалежною, то
який саме федеративний зв’язок з Московщиною має бути».
От і маєте. Як не крутись, а в московські голоблі становись.
І «самостійна, незалежна» українська республіка і водночас
«федеративно» залежна від Московщини – типове московське
крутійство, і Московщина його здійснила.
Своїм генералам в Україні Ленін наказував уже без крутійства «Наша війна в Україні дуже тяжка і небезпечна для нас.
Вона вимагає від нас величезної кількості армії та військового спорядження. Без нашої військової перемоги в Україні впаде наша влада. Насамперед мусите захопити Донбас. Перекиньте з німецького фронту якомога більше полків на Україну».
Польські соціалісти разом з Розою Люксембург домагалися
самоуправління Польщі та інших поневолених народів імперії.
Ленін накинувся на Р.Люксембург, закидаючи їй та іншим європейським соціалістам, що вони замало вимагають: треба,
мовляв, вимагати повної державної незалежності. Але це
було те саме крутійство, бо насправді: «Ми, марксисти, ставимося вороже до ідеї федерації та децентралізації, бо щоб
здійснити соціалізм, конче потрібно якомога більше централізації в якомога більшій державі. Бо розвиток капіталізму, а з
ним і пролетаріату, вимагає великих державних об’єднань
різних народів. Здійснити таке об’єднання можна, лише усунувши все старе, вузько-місцеве, дрібно-національне, все,
що різнить народи. Тому змішання українців з москвинами,
московщення їх, як наприклад, у Донбасі чи в українських
містах, є явищем дуже прогресивним і потрібним усім людям».
Зовсім знищити «окраїни», які створили 1917 р. свої самостійні держави, Московщина вже не мала сили і залишила
їх, переробивши на «советские». Та й тут робила все, аби
звести їх нанівець, скажімо, постворювала в Україні аж п’ять
республік: 1) Донбаську, 2) Одеську, 3) Кримську, 4) Донську,
5) Українську. Перші чотири входили до складу Московщини.
Обчекриженій, без вугілля, без руди, відрізаній від моря, безсилій маленькій «Українській Радянській Республіці» безпечно
було дозволяти балакати рідним «наречием». В такому ж обтятому розмірі визнав Україну 1917 року (після загрози українських полків) і демократичний уряд О.Керенського. І лише
створення та існування самостійної УНР (Української Народної Республіки), що її визнали європейські держави і, найголовніше – кількарічна збройна ВІЙНА за неї українського селянства – примусили Московщину створити з тих п’ятьох
«республік» одну УРСР. УНР не дозволили мати в своєму складі
Кубанщини, Ставропільщини, Донщини, Вороніжчини і нема їх
також і в УРСР.
У промові до своїх військ перед Полтавською битвою Петро І сказав: «Отторжение малороссийского народа от государства нашего может быть началом всех наших бедствий».
Пам’ятаючи це, Катерина II наказувала малоросійському губернаторові: «Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія суть провінції,
що мають ще старі привілеї. Зневажити ті пільги всі відразу
було б нерозумно, але й вважати ті провінції іноземними і
поводитися з ними, як з іноземними – це гірше, ніж помилка,
це глупота. Ті провінції треба лагідними, непомітними способами змосковщити». VIII з’їзд ВКП(б) 180 років пізніше (1919 р.)
наказував радянським губернаторам пам’ятати, що Україна,
Латвія, Литва і Білорусь існують тепер як самостійні радянські
республіки. Але це ніяк не зобов’язує нашу партію організуватися на засадах федерації самостійних комуністичних
партій. Навпаки, повинна існувати лише одна-єдина партія, з
єдиним Центральним Комітетом, що наказуватиме ВСІМ частинам партії, без огляду на їхню приналежність до тієї чи іншої
республіки. Центральні Комітети КП України, Литви, Латвії є
лише обласними частинами єдиної партії і мусять беззастережно виконувати всі накази ЦК ВКП(б).
Кожний москвин розуміє, що поняття «советский» означає «русский», московський. А немосквинам оте «советский» таки замилило очі, аж вони не побачили його справжнього, московського змісту і самі запряглися до московського
імперського воза.
Навіть московські (радянські) історики визнають, що спочатку (1917 року) РКП(б) не бажало дозволити самоуправління Україні, навіть «советской», навіть під московською зверхністю. Але вся Україна палала селянськими повстаннями
проти Москви. Провідниця московських загонів в Україні писала: «Наша тактика в Україні мусила бути цілковито інакшою,
ніж у Московщині. В Україні запанувала величезна, непримиренно ворожа нам сила – український націоналізм, з його захоплюючим кличем національної волі та державної незалежності України. Конечною передумовою нашої перемоги в Україні було вирвати це гасло з рук українських націоналістів і
присвоїти його собі». Адже Московщина потребувала української пшениці та вугілля, голодувала, і підприємства стояли:
«Московщина не втримається без українського вугілля, сировини і продовольства. А Московщина – це фортеця нашої
революції, а немосковські землі – фортеця контрреволюції.
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Отже, радянський уряд – це уряд московського народу. Якщо
ви голодні, то кричіть: «Смерть Українській Центральній Раді».
І не лише кричіть, а біжіть її бити».
На Раді народного господарства в Москві 26 травня 1918 р.
М.Оболенський казав: «Замість того, щоб закликати наше
робітництво творити збройні загони та йти в Україну здобувати хліб, замість цього ми мусимо пояснювати нашому робітництву, що вони матимуть постійну працю і хліб лише тоді,
коли повернемо господарську єдність Московщини з Україною. А за сучасних умов ту єдність можна привернути лише
зброєю». Цю думку підтримував Ленін, який говорив: «Справа існування РРФСР – це тепер справа військова». А створивши нарешті «Українську Радянську Республіку» та її «уряд»,
Ленін на другий же день телеграфував йому: «Пришліть бодай 50 мільйонів пудів зерна найпізніше до I-VI. Якщо не пришлете, то ми всі тут «околеем». Українському урядові було
нелегко це зробити. В.Шахрай казав: «І що я за український
військовий міністр, коли всі українізовані військові частини в
Харкові доводиться мені роззброювати, бо вони не хочуть
іти за мною боронити радянську владу. Єдина військова підпора, що її має наш радянський уряд – це військо, що його привіз
із Московщини тов. В.Антонов». В.Ленін телеграфував йому:
«Робітники Петрограда, Москви, Серпухова, Іванова, Брянська та інших московських міст вже вислали на Україну всіх
своїх боєздатних людей. Мусите знайти способи перемогти
УНРаду». І «уряд» старався. Захопивши пів-України, скликав
17 березня 1918 р. до Січеслава (Катеринослав, Дніпропетровськ) з’їзд рад. Хоч у Січеславі була вже радянська влада і
армія, з’їзд ухвалив НЕ воювати проти УНР. Тоді Є.Бош привела на з’їзд частину своїх солдатів, які оточили будинок і рушницями примусили з’їзд ухвалити війну проти УНР. Головнокомандувач московським військом пише: «Більшість Рад в
Україні були проти нас. Тому я розганяв їх і призначав на їхнє
місце свої ревкоми». І зізнався: «Наш генеральний штаб мав
1917 р. план: 1) зайняти своїм військом Донбас та Кривий Ріг;
2) здобути за всяку ціну Київ; 3) зайняти Таврію й Одещину і
приєднати їх формально і фактично до Московщини; 4) такій
окраяній Україні залишити назву «Українська Народна Республіка» (УНР)». Нагадаємо, що тоді Москва визнала УНР як
самостійну, незалежну. Москвини називали її так лише у
зовнішній політиці і пропаганді. У внутрішніх наказах, в листуванні, в школах називали Україну 1917-1925 pp. «Юг России», «Южная Россия». Командувач московською армією
М.Муравйов у наказі знав, що так писав: «Советскую власть
мы несем с далекого Севера на остриях своих штыков. И
там, где мы ее устанавливаем, мы поддерживаем ее силой
наших штыков».
Загарбуючи сусідні землі, Московщина водночас ніколи не
забувала заявляти про свою миролюбність. Микола II пропонував 1898 р. скликати міжнародну нараду, що мала виробити план повного роззброєння всіх держав. У Лізі Націй Московщина запропонувала 1927 р. те саме, а 1932 р. зненацька
напала на Фінляндію. Між 1914-1939 pp. Московщина підписала угоди про ненапад з Польщею, Фінляндією, Румунією, Латвією, Литвою, Естонією і на кожну напала несподівано 1939 р.
З Японією підписала угоду про ненапад 1941 p., а напала 1945
р.
За злочини гітлерівського нацистського уряду заплатив
увесь німецький народ. Лише євреям заплатив 890 мільйонів
доларів. Московщині – вдесятеро більше. Ніхто в усьому світі
не запротестував. Отже, весь світ визнав це справедливим. Чому ж московський народ не мусить платити за злочини свого уряду? Адже московські злочини мільйонократно
більші і підліші за німецькі.
Школяр розуміє, що накази В.Леніна (чи будь-кого) залишилися б на папері, якби не знайшлося мільйонів охочих ті накази виконувати, якби ті мільйони самі не прагнули саме ТАКІ
накази здійснювати. Настане час, коли світ, і насамперед Україна, подасть Московщині, московському народові (як колись німецькому) свій рахунок до сплати. Величезний рахунок. Незважаючи на те, що московські емігранти напружують
усі здібності, щоб зменшити той рахунок, і наполегливо твердять і пишуть rassian, коли йдеться про щось добре в СРСР, а
коли мова заходить про московські злочини, то – soviet,
bolshevik, і наполегливо розсилають урядам, міністрам, політикам, редакціям свої протести проти ототожнення russian і
soviet. Незважаючи на те, що серед українців, навіть емігрантів, є такі, що підтримують цю вигадку, як, наприклад, один
український провід у США: «Український Конгресовий Комітет Америки не визнає засади про загальну вину і відповідальність російського народу за всі злочини комуністичного
режиму та його колоніального імперіалізму. УККА є проти того
колоніалізму та імперіалізму, а не проти російського народу,
як такого».
Нам (і світові) немає жодної різниці, який суспільний лад
московської нації керував та керує грабунком, гнобленням
України та інших сусідів. В XV-XVII ст. – бояри, у XVІІI-ХІХ –
дворяни, у XX ст. – інтелігенти. ВСІ вони наполегливо розбудовували і розбудовують московську імперію. А з тої розбудови користується ВСЯ московська НАЦІЯ, ВСІ її суспільні
стани. І ВСІ вони розбудовують свою імперію тими самими
способами. За минулі століття змінювалися лише імена та
назви. І, звичайно, розмах збільшувався відповідно до
збільшення імперії. У XVII ст. готувалися загарбати Дніпро, у
XVIII ст. – Дарданелли, у XIX ст. – Гібралтар та Суец, у XX ст. –
весь світ. І чернець Філофей XVI ст. марив, що Москва – III Рим
– загарбає весь світ. І безбожник В.Ленін марив, що Москва –
III Інтернаціонал – загарбає весь світ. І у ченця, і у безбожника
– та сама ідея. Монархічна Московщина загарбувала правом
дворянського меча. Демократична Московщина – правом
соціалістичного меча. А меч є мечем у будь-чиїх руках. Будьяка спроба москвинів зректися думки про панування у світі
була б величезною духовною катастрофою Московщини. Кожного, хто пробував би зректися тої думки, москвини негайно
знищили б. Месіанство москвин розуміє як його панування
фізичне, військове і деспотичне. Але втративши немосковські
народи, обернеться імперія на маленьке, убоге матеріально і
духовно, московське князівство XVI ст. А це ж – «У поті лиця
свого здобувай хліб свій».
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«БОЙКIВЩИНА»

Владика Борис Ґудзяк :

“У ПІСТ ВІДМОВТЕСЯ ВІД СОЦМЕРЕЖ:
ЗВІЛЬНІТЬ ЧАС ДЛЯ МОЛИТВИ, ДІЛ
МИЛОСЕРДЯ, СПІЛКУВАННЯ. ТИШІ”
Дорогі сестри і брати!
Починаючи Великий піст за григоріанським календарем, хочу
попросити пробачення у всіх. Дозвольте повторити прохання
про прощення і слова заохочення, сказані раніше у різних обставинах і контекстах, які хочу звернути сьогодні до вас.
Простіть мені образи й
розчарування, породжені, та
несповнені очікування, все те,
чим прогрішився перед Богом і перед вами, думкою чи
словом, ділом чи бездіянням,
недостатньою чи надмірною
увагою, критикою чи мовчанкою, всіма моїми відрухами.
Просіть прощення один в
одного і прощайте один одному. Просімо та прощаймо
глибоко, до дна очищаючи
посудину негативних пристрастей, яка могла наповнитися
за останній рік, щоб з легкістю розпочати священне паломництво Чотиридесятниці
– нашу спільну мандрівку до
Пасхи Господньої.
Властиво, Воскреслий
близько! Він гряде! Гряде,
втілений у братові та сестрі, передовсім у тих, з ким у нас якісь
клопоти, щось негаразд…
Піст — інструмент для зосередження, щоб відкритися на
Бога, відкинути різні пристрасті:

гнів, заздрість, жадобу, амбіції.
Це час, коли ми символічно
умертвляємо своє тіло. І все це
все трошки осідає. Піст своєю
аскезою, молитовністю і милостинею очищує нас і духовно готує

до високого моменту Пасхи Господньої — переходу від смерті
до життя.
Піст — це не час смутку. Адже
ми знаємо, як піст завершується — Воскресінням, коли наші
гріхи і смерть подолані. Зараз,
коли нас так „бомбардує“
інформація, коли нам важко
знайти спокій від візуальної
стимуляції, певні дисципліни
посту приносять радість. Тому
цього року бажаю повторити
духовну практику багатьох попередніх років – відмовитися
від соціальних мереж та обмежити час в Інтернеті. Якщо
маєте можливість, і вас до
цього заохочую. Звільніть цей
час для молитви, діл милосердя, спілкування. Просто
тиші.
Нехай покаяння і прощення відкриває нам зір, усі смисли, щоб побачити обличчя
Того, хто приймає моральний
тягар усіх наших недомагань,
зрад та компромісів, малих і
великих, переносить їх до Голготи і долає їх своєю жертвою.
У мирі, радості та з вдячністю
один за одного поринаймо у
Великий піст, у молитву та милосердя!

НЕ БУДЬМО ПУСТОСЛОВАМИ
Пустослів’я, пустомовність, марномовність, велемовність, багатомовність – такі, та низка інших слів, існує в нашій мові на позначення акту беззмістовного голослівного мовлення. Не
бути в житті пустомелям радить нам Святе Письмо. «Не кожен, хто каже до Мене: «Господи,
Господи!» увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі» (Матв.
7, 21).
Один монах, мій приятель, якось під час нашої бесіди різко перебив розмову: «Досить балакати.
Ліпше молімося!». Бо, як бачимо, молитва набагато Богові приємніша, ніж наше щоденне багатогодинне теліпання язиком, що, зазвичай, переходить у брехню, ненависть, осуджування, наклепи, плітки,
обмовляння.
Найкращим ліком від марнослів’я є храм, театр, книжка, концертна зала, турпоходи, фізична культура. Людина інтелігентна ніколи не дозволить собі тратити час на бездумні теревені, базікання. Для неї
духовні родуми, реколекції - понад усе.
Часто-густо до сердець наших украдаються внаслідок теревень думки грішні: неспокій, малодушність,
брак довір’я, розпука. У хвилини розпачу й безвихідних ситуацій тільки єдиним виходом із них є щирі
молитви до святого апостола Юди-Тадея, до святого чудотворця Спиридона Тримифунтського, а також
сердечне і вдумливе читання Святого Письма.
Вінцем добре проведеного часу для шляхетної людини Господь віддячує відчуттям спокою та непідробного миру: «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою» (Филип. 4, 6).
Зиновій БИЧКО,
член НСЖУ.

У районі залізничного вокзалу м. Турка (підприємець Маркович В.) відкрито магазин автозапчастин до авто іноземного виробництва та «Автотюнінг», у якому в широкому асортименті є в
наявності:
автокрісла, камери заднього виду, відеореєстратори, чохли до
сидінь з підігрівом і масажером, автомузика, керхери, автопилососи, ковпаки та багато іншого тюнінгу. Є запчастини до вантажних
автомобілів, тракторів, мотоблоків.
Тел.: 0957382781; 0989353004.

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

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-54-16-258; 095-23041-81; 067-541-62-24.
Чия згуба?
У середу, 26 лютого, біля дитячої бібліотеки в м. Турка знайдено велику дорожню сумку.
Звертатися за згубою в редакцію газети «Бойківщина».

28 лютого 2020 року
ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вапно, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тротуарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

ПІШОВ У ЗАСВІТИ
ВЕТЕРАН АФГАНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Днями, на 62-му році життя, перестало битися полум’яне добре
серце одного з найактивніших членів районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, кавалера багатьох орденів та
медалей, підполковника запасу Івана Панцира. У своєму товаристві
він був прикладом для багатьох
побратимів – щирий, відвертий, з
правильними християнськими
принципами, виконував таку
собі наставницьку місію.
Ще зовсім недавно, у переддень
31-ої річниці виведення обмеженого контингенту радянських
військ з Афганістану, Іван Тодорович зустрічався з учнями Турківського НВК №1, розповідав про свої
бойові будні, тішився тим, що має
можливість бути серед молоді й
докладати бодай крупинку зусиль
для того, щоб вона росла патріотично налаштованою, суспільно
правильною.
Він – кадровий військовий,
віддав армії більше 20 років життя. Двічі як льотчик побував на
війні в Афганістані й, зрозуміло, про ті, обпалені вогнем роки, можна було написати не одну книгу. Хоча свій афганський біль він відтворював у поезії, яка йому вдавалася таки непогано.
Можливо, з часом ми б побачили й мемуари, але не сталося… Із
земного воїнства він пішов до небесного, де, зваживши на всі заслуги Івана Тодоровича та відпустивши гріхи, Господь таки визначить
йому гідне місце у своїх вічних небесних палатах.
Сумуючи за бойовим побратимом і наставником, його друзі кажуть, що тепер їм не вистачатиме мудрих порад, які завжди сприяли порозумінню, глибинно життєвих висновків, які багатьом допомагали виходити з найскладніших життєвих ситуацій, та й просто
міцної, роками перевіреної, війною скріпленої дружби. Про таких,
як Іван Тодорович, кажуть: жив колективом, по-дитячому радів його
успіхами та тривожно трепетно переживав невдачі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СПІВЧУВАЄМО
Відділ культури, працівники народних домів району, Народного
дому м. Турка висловлюють щире співчуття керівнику народного театру Народного дому м. Турка Анастасії Федорівні Доманській та її
родині з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчуття вчителю англійської мови та зарубіжної літератури Оксані Степанівні Когут з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Віктора.
Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття вчителю англійської мови Роману Івановичу Височанському з
приводу тяжкої втрати – смерті тестя.
Турківська організація УСВА глибоко сумує з приводу смерті бойового побратима Івана Тодоровича Панцира і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.
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