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У ГОЛОВИ РДА Є ДРУГИЙ
ЗАСТУПНИК ТА РАДНИК
Днями відбулися чергові призначення у виконавчій владі
Турківщини. Відповідним наказом 26 березня голова
РДА Віталій Бабяк призначив своїм заступником Василя
Цибака. Василь Васильович – в районі добре відома людина. Народився 17 червня 1960 року в райцентрі. У Турці
почав свою трудову біографію – майже рік працював учнем токаря на світлотехнічному заводі. Затим, у 1978
році, вступив на навчання до Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка, на факультет загальнотехнічної дисципліни і праці. Після закінчення, в 1982-ому році,
пішов на роботу у Верхненську ЗОШ. У цьому навчальному закладі він пропрацював 38 років, аж до призначення в
РДА.
З-поміж
трудової
діяльності Василь Васильович активно займався й громадською роботою. 4 роки (з 2002 по
2006 р.р.) був помічником-консультантом народного депутата України Івана Гаврилюка; з
2006 по 2010-й роки –
депутатом Турківської
районної ради. З 2005 року він є головою вільної профспілки
працівників освіти і науки Турківського району. У 2008 році його
було нагороджено грамотою Головного управління освіти і науки
Львівської ОДА.
Іншим наказом голова РДА призначив своїм радником (на громадських засадах) Наталію Гошівську, досвідченого, знаючого
педагога та, в недалекому минулому, вмілого керівника відділу
освіти Турківської РДА. У свій час Наталія Михайлівна також закінчила Дрогобицький педагогічний інститут. За фахом – філолог.
Уже 27 років працює вчителем, а 5 із них була завучем Явірської
ЗОШ. Три роки тому нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
Згідно положення, радник має досить багато консультативних
повноважень. Він може брати участь в усіх засіданнях, що проводять керівники райдержадміністрації,
зібраннях і нарадах структурних підрозділів, надавати консультації з усіх галузей господарювання.
Немає сумніву, що життєвий і професійний досвід Наталії Михайлівни буде корисним в роботі голови
райдержадміністрації.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
1 квітня відсвяткував ювілей – 60 років
– люблячий, добрий, чуйний, працелюбний чоловік, зять, швагро, вуйко Микола
Федорович Кузан, житель с. Верхнє Висоцьке. З нагоди ювілею його вітають дружина Катерина, теща Софія, сім’я Орішко та всі племінники і бажають дорогому
ювіляру міцного здоров’я, великого
людського щастя, благополуччя, рясних
Божих благословінь.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято.
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле Вам
років ще багато,
Здоров’я, щастя, радості без
меж.
Нехай добром
наповнюється
хата.
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів
в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

Колектив, виконавчий комітет і депутатський корпус
Вовченської сільської ради щиросердечно вітають з
ювілеєм – 50-річчям від дня народження – добропорядну, виконавську, щиру людину, директора Вовченського НВК Володимира Михайловича Кузана і бажають
шановному ювіляру щастя і здоров’я, гараздів і достатку, родинного затишку і любові рідних та друзів, колег по
роботі. Нехай завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко, супроводжує гарний настрій, а Господь дарує свою
ласку і благословення. Многая і благая Вам
літ!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде
Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде
любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні
дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

5 квітня відзначатиме свій ювілейний день
народження чарівна жінка, кохана дружина,
любляча матуся, жителька м.Турка Марія
Михайлівна Комарницька. Дорогу іменинницю вітають чоловік Микола, син Андрій, дочка Ірина, зять Віталій і щиро бажають міцного здоров’я, здійснення всіх мрій і задумів,
радості в житті, Божої опіки на многії літа.
Низький уклін, Вам, рідненька,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за
ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

Дорогого, любимого, щирого і доброго, турботливого, найріднішого у світі чоловіка, татуся і дідуся Романа Івановича Рика,
жителя смт. Бориня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітаємо з днем народження, який він святкує цими весняними
днями.
З нагоди Ваших іменин прийміть від нас, рідний, сердечні
вітання і щирі побажання. Хай доля дарує Вам добро і щастя,
море земних благ. В усіх ділах – Господнього благословення,
миру і благодаті Божої – в душі. Нехай завжди на Вашому
небосхилі сяє сонечко і буде тепло від усмішок і щирої людської шани. І хай цей
день буде для Вас дійсно радісним і наповненим Божою присутністю. Многая і
благая Вам літ!
Вклоняємось, рідний, Вам низько до
ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгії роки!
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає,
А Господь дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю і повагою – дружина Орися, сини Сергій і Андрій,
невістки Тетяна і Катерина, любимі дідусеві онуки Андріана,
Роман і Христина.

Колектив Вовченського НВК щиросердечно вітає із золотим
ювілеєм добру, чуйну, турботливу людину, талановитого, досвідченого педагога, вмілого керівника, директора школи Володимира Михайловича Кузана.
З нагоди ювілейного дня народження, бажаємо Вам, шановний ювіляре, аби Господь дарував
Вам свою опіку, добре здоров’я, багато
радісних і щасливих днів у житті, мирне
небо над головою, благополуччя на
многії і благії літа!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне.
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Примножать успіх в нашім колективі.
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

У зв’язку із карантинними заходами, обсяг
«Бойківщини» тимчасово зменшено.
Сподіваємося, що це – не надовго, і вже
після завершення карантину в нас усе буде
добре, і газета «Бойківщина» виходитиме
у звичному форматі.

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

МОЗ АНОНСУВАЛО ПОСИЛЕННЯ
КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ:
зупинка громадського транспорту та обмеження відвідування парків
Уряд посилить карантинні заходи в Україні під час спалаху COVID-19. Нові обмеження будуть
стосуватися транспорту, самоізоляції, а також обсервації.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.
Ініціював посилення новий міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомили у МОЗ.
«Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів:
домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також
пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Водночас ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені
карантинними заходами», — заявив Степанов.
ОТЖЕ, НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДІЯТИМУТЬ ТАКІ ЗАБОРОНИ:
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи,
крім випадків службової необхідності та супроводу
дітей;
- перебування у громадських місцях осіб, які не
досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку,
лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових (культурних, розва-

жальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад
10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Як зазначається, деякі обмежувальні заходи
вже запроваджені в регіонах місцевою владою.
Всі інші нововведення будуть опрацьовані з урахуванням пропозицій профільних міністерств і
відомств, щоб упродовж дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін. Про це повідомив редакції керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, заступник голови Львівської ОДА
Іван Собко.

3 квітня 2020 року

Люблячого і турботливого батька, коханого чоловіка, доброго зятя, щирого і чуйного швагра Василя Михайловича Гакавчина, жителя с. Либохора, який 3 квітня святкує свій золотий ювілей, від щирого серця і з великою любов’ю вітають
дружина Надія, донечка Маринка, синочок Сергійко, теща
Ганна, швагро Василь з сім’єю, Ліля з сім’єю.
З нагоди золотого ювілею вітаємо Вас від душі. Ми Вас
любимо і цінуємо, Ви – найдорожча
людина у нашому житті. Нехай Всевишній обдарує Вас, дорогий ювіляре,
міцним здоров’ям, радістю і своїм благословенням на многії і благії літа!
Нехай Господь завжди у поміч
буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, миру, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ КОРОНАВІРУСУ
Головне питання сесії Туркавської районної ради, що відбулася вчора
Увесь світ впродовж останніх місяців стривожений швидким
розповсюдженням небезпечної інфекції – COVID-19. Щоб запобігти епідемії, або ж принаймні її мінімізувати, вживаються різноманітні заходи профілактично- карантинного характеру. Зрозуміло, що для їх реалізації потрібні кошти, а відтак органи влади,
в міру своїх можливостей, надають допомогу медикам, що борються з небезпечною інфекцією.
районна рада виділила первинці 60
Цій темі була присвячена й сесія
тис. грн. на додаткове придбання
Турківської районної ради, адже гомедзасобів та дезинфікуючих розловним і основним питанням, що
чинів.
розглядалось, – не допустити спаГотовий протидіяти вірусу й колаху коронавірусу на Турківщині. З
лектив КНП «Турківська ЦРЛ». Блаінформацією про виконання обмегодійники та спонсори надали меджувальних заходів із запобігання
закладу чимало необхідних медзапоширенню інфекції виступили зассобів. Серед таких Костянтин Котупник головного лікаря КНП «Туркробов назвав голову районної ради
івський РЦ ПМСД» Іван Нагайко, диВолодимира Лозюка, ветерана АТО
ректор КНП «Турківська ЦРЛ» КосЄвгена Стерлянікова, відомого на
тянтин Коробов та директор КНП
Турківщині мецената Любомира Ло«Боринська районна лікарня» Ігор
невського, фонд братів Доскічів,
Маркін. Виступаючі в деталях зупиветеранів АТО Турківського районилися на ситуації, яка сьогодні є в
ну, вчителів району, Турківську
медичних закладах, та проінформуміську раду, фірму «Медфарм». Тавали депутатів про те, що вдалося
кож він подякував владі району за
зробити з часу введення надзвивиділені кошти та висловив
чайної ситуації в Україні, зрештою,
вдячність працівникам Турківської
й до неї. Турківська первинка , як
районної ради, які переказали местверджує Іван Юркович, працюдикам 12 тисяч гривень, та праціввала на випередження. За кошти
никам відділу культури ( 5 тис. грн.).
Національної Служби здоров’я вдаВажливі питання підняв у своєлося закупити чимало захисних
му виступі й Ігор Маркін. Зокрема,
засобів (костюмів, масок, рукавинадзвичайно актуальне, що сточок, окулярів, бахіл) з тим, щоб бути
сується чіткого дотримання умов
готовим до можливих викликів.
карантину. На превеликий жаль, наЗахисні засоби роздано по лікарсьразі в нашому районі дуже часто
ких амбулаторіях, щоб медики були
ними нехтують. А насправді ж від
максимально захищеними і могли
того, як ми поводимося в період кабезпечно і якісно надавати допоморантину, вберігаючи себе, своїх
гу. Зрозуміло, що всього цього може
не вистачити, а тому Турківська

рідних та близьких, залежатиме й
загальна епідеміологічна ситуація.
Хочеться вірити, що світова пандемія нашу Турківщину обійде, але
поряд з цим маємо бути готовими
й до найгіршого. Уже зараз сформовано 2 медичні бригади, які їздять
по селах й перевіряють експрес-тестами людей, що повернулися з-за
кордону або ж були контактними з
хворими людьми. За словами голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, в район повернулося із заробітків більше 700 осіб.
Це не враховуючи тих, що є жителями райцентру. Наразі жоден тест
не показав позитивного результату. І це тішить.
Також як депутати, так і медики,
просять жителів Турківщини не довіряти різним фейсбучним повідомленням щодо санітарно-епідеміологічної ситуації на Турківщині, а керуватися лише офіційними даними. А
головне – неухильно дотримуватися карантину й спонукати до цього
своїх рідних. Не нехтувати порадами та застереженнями медиків. Й
пам’ятати, що за порушення є адміністративна та кримінальна відповідальність. До речі, поліція нещодавно уже притягнула до адміністративної відповідальності одного із
жителів Турківського району, який
розповсюджував неправдиву
інформацію про коронавірус. Правоохоронці кажуть, що й надалі виявлятимуть таких осіб, як і тих, хто
дозволяє собі порушувати карантинний режим.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

УВАГА, ДОБРОТА, РОЗУМІННЯ – СВОЇМ ПІДОПІЧНИМ
Купити ліки та харчові продукти, сплатити за комунальні послуги, або ж викликати сімейного
лікаря — так на Турківщині допомагають одиноким, старшого віку людям, працівники терцентру
соціального обслуговування. На час карантину, окрім своїх підопічних, вони реагують на звернення всіх пенсіонерів, які потребують допомоги. В районі зараз налічується 494 особи, які потребують догляду. За ними доглядають 48 соціальних робітників і 41 доглядальник.
– Оберігаємось антисептиком, миємо руки з милом господарським, носимо захисні маски – усе, як годиться.
Всі замовлення виконуємо, нікому не відмовляємо у допомозі, – розповідають соціальні робітники.
За словами Володимира Данчишака, директора Турківського терцентру, наші соціальні робітники своїх підопічних також навчають профілактиці вірусної інфекції. Щоденно у телефонному режимі дізнаються, як справи, що
їм необхідно. А головне – ведуть ретельне спостереження за станом здоров’я одиноких стареньких. Якщо
людина захворіла чи в неї підвищилася температура, зразу ж повідомляють сімейного лікаря.
– Слава Богу, станом на початок цього місяця усі, за ким доглядаємо, не скаржилися на здоров’я. Зараз, під
час епідемії коронавірусу, усі наші працівники носять рукавички і маски. До речі, медсестра терцентру пошила
для своїх працівників 100 захисних масок, призначених для багаторазового використання. Та найголовніше: нині
нашим підопічним потрібні увага, доброта, розуміння і повага. Зараз всі в паніці. Тому до кожного треба заходити
та посміхатись, проявляти чуйність і увагу, щоб розвіяти паніку. Щоб всі люди похилого віку, а тим більше
одинокі, у такий нелегкий час не залишалися покинутими та забутими, — наголошує Володимир Іванович.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Турківської районної ради до керівників
установ та організацій, мешканців району щодо надання фінансової спонсорської допомоги медичним закладам Турківщини для запобігання поширення інфекційного захворювання COVID-2019.
Враховуючи наявний санітарно-епідеміологічний стан в Україні,
у зв’язку з поширенням вірусного захворювання на вірус COVID2019, просимо керівників установ та організацій, мешканців району надати фінансову спонсорську допомогу медичним закладам нашого району.
Вживаються заходи, щоб максимально підвищити спроможність
лікарень приймати необхідну кількість пацієнтів для інтенсивної
терапії.
На даний час виникла потреба органам місцевого самоврядування та місцевої влади, керівникам медичних закладів запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників,
які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів.
Всі спонсорські кошти будуть спрямовані на придбання медикаментів, засобів медичного призначення та індивідуального захисту (респіраторів FFP3, захисних комбінезонів тощо), дезінфекційних засобів, доплати працівникам, що задіяні в мобільних бригадах та з тими людьми, що мають підозру на коронавірус.
Керівники медичних закладів Турківського району зобов’язуються інформувати кожного із спонсорів про використання цих
коштів.
Спецрахунки додаються:
ОТРИМУВАЧ:
КНП «Турківська ЦРЛ» - ЄДРПОУ 01997030, розрахунковий
рахунок UA 183257960000026005300147464 в ТВБВ №10013/021
ФЛОУ AT „Ощадбанк», МФО 325796
КНП «Боринська РЛ» - ЄДРПОУ 20763160, розрахунковий рахунок UA833257960000026005300792217 в ТВБВ №10013/021
ФЛОУ AT „Ощадбанк», МФО 325796
КНП «Турківський РЦПМСД» - ЄДРПОУ 42448068, розрахунковий рахунок UA53325796000002608301622587 в ТВБВ №10013/
021 ФЛОУ AT „Ощадбанк», МФО 325796
Від кожного з нас дуже багато залежить.

СПЕЦІАЛЬНІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ТУРКА - ЛЬВІВ: 6.00 год., 9.00 год., 11.00 год., 18.00 год.
ЛЬВІВ - ТУРКА: 6.00 год., 14.00 год., 16.00 год., 18.40 год.
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CХИМОНАХ МИКИТА
(МИКОЛА) ВИCОКІНСЬКИЙ
– МОНАХ-ПЕЧЕРНИК
У мальовничому куточку Карпат в селі Матків, що на Турківщині, 18 грудня 1910 року, в переддень свята Святого Миколая Чудотворця, народився хлопчик, і, звичайно, у хрещенні
надали йому ім’я Микола. Зростав він у бідній сім’ї, бо батько
Василь не повернувся з війни, а мати Ганна залишилася з
шістьма дітьми. Вона важко трудилася, але піклувалася про
дітей, передала їм свою віру і любов до Бога. Мати захворіла і
молодою померла.
Одного разу Микола пішов у ліс
по дрова і почув голос матері:
«Микольцю, Микольцю, йди в
монастир!» Спочатку подумав,
що це причулося, але голос повторився. Наступного дня пішов
Микола до сільського дяка, котрий сказав, що мати турбується
про сина, і хоче, щоби він служив Богу в монастирі.
У 1930 році 20-річний Микола
йде служити Богові. Господь
привів його до Святоуспенської
Унівської лаври монахів Студійського уставу. Отець-ігумен
Климентій прийняв Миколу до
монастиря. У лаврі закінчив новіціят і на шостому році монашого життя Микола обіцяє Богові
все життя служити в убожестві,
послусі і чистоті, тобто складає
схиму. У схимі отримав ім’я Микита, як у святого великомученика Микити.
Одного разу брат Микита при
зустрічі з митрополитом Андреєм, який був також архимандритом студитів, сказав, що хотів
би йти в народ, проповідувати
Слово Боже. За порадою митрополита брат Микита вивчив катехизм, склав іспит і отримав
благословення на проповідування. Три роки схимонах Микита
босоніж ходив по селах Волині і
Галичини з молитвою і проповідуванням. Не раз доводилося
ночувати під відкритим небом,
коли ж наставали приморозки,
то повертався до Унівської лаври.
З приходом радянської влади,
з благословення ігумена, схимонах Микита поселяється в печеру біля села Матків, про яку він
раніше знав. Сім років прожив
тут в молитвах і постах. Виплітав
людям теплі речі, і за це вони
приносили йому харчі. На запитання більшовиків, хто проживає
у печері, місцеві жителі відповідали: «Той, що раз на день їсть і
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нам інколи допомагає.» Але в
1947 році монаха-пустельника
арештовують, як ворога радянської держави. З піднятими

руками вели його через село, а
у Львові відбулося судилище над
монахом-печерником.
У таборах Колими відбув 15
років каторги. Перебуваючи в ув’язненні, працював у шахтах, на
заготівлі лісу у 40-градусний мороз. Віра у милосердного Господа і молитва дали сили витримати і бути вірним монашим обітам.
Відбувши важке ув’язнення,

монах Микита повернувся додому, але його одразу викликали
до району і повідомили, щоби
через 24 години його тут не було.
Вимушено на короткий час поселився в Одеській області,
потім проживав в Запоріжжі і
Кривому Розі. Довго не хотіли
приписувати чи взяти на квартиру колишнього політв’язня. Ще
із заслання мав теплий кожух,
яким накривався, коли спав у
людських садах. Серед людей
жив, як монах – у
молитвах і праці.
Своїм життям
свідчив Христа
Спасителя. Схимонах Микита не
нарікав на тих, від
кого терпів, хто
його зневажав,
хто його переслідував. Про
своє терпіння писав:
Я терпіти научився,
Терплю без
упину,
І полегшення
не прошу
Навіть
на
хвилину.
У
терпінні
відчуваю Насолоду духа,
А без цього
душа в’яне,
У серці засуха.
Лише на початку 90-х років повернувся до Студійської братії,
яка вийшла з
підпілля. Спочатку брат Микита перебував у Львові і радів тим
змінам, які розпочалися, адже
у часи поневірянь він молився
за свободу Української ГрекоКатолицької Церкви і українського народу.
Згодом монах Микита повертається в Карпати, де на горі
Камінець віднаходить свою печеру, завалену землею, бо у 1947
році енкаведисти її підірвали, і
знову розпочинає тут монаше
життя в молитві і пості. Монах-

печерник заснував скит святого
Івана Хрестителя. Правда, не
легко було братові з послушниками, які приходили біля нього
жити.
У той час у селі Матків був такий випадок: у село на літо привезли до однієї родини дитину.
Зранку всі пішли в поле заготовляти сіно, а малого Остапа самого залишили вдома. У сні дитина впала з ліжка і голова застрягла між ліжком і столом. Коли
повернулися з поля на обід, то в
хлопчика було вже холодне тіло,
ручки і ніжки посиніли та набрякли і не було ознак життя. Жінки
запанікували і почали плакати,
а дядько Анатолій, схопивши
малого, побіг за допомогою до
брата Микити. Монах, взявши
його на руки, сказав: «Якщо Бог
поверне дитя з того світу, то воно
буде належати Йому!» і почав
молитися. Після довгої молитви
над дитинкою, Бог повернув
хлопчика до життя – він став
відкашлюватись. Брат Микита
сказав: «Вам дитя вже не належить, воно посвячене Богові. А
ваш обов’язок – прослідкувати,
щоб воно не відходило від церкви, - стане монахом…» Наказав
із дитиною поїхати на перевірку
до лікарні.
Цей Остап сьогодні є ієромонах Олексій, ігумен в монастирі
Православної Церкви України в
місті Києві. (Розповідь скорочена з листа ігумена Олексія).
Схимонах Микита прожив у
скиті до 2000 року і занедужав.
Ігумен Святоуспенської Унівської лаври ієромонах Венедикт з
намісником приїхали до скита і
забрали брата до Унева. Будучи
вже немічним, 90-річний старець Микита перебував у лаврі
під опікою молодих монахів.
Однак висловлював свої бажання настоятелю: «Ах би мені печерку!» Він про своє печерне
життя писав:
Олень прагне до джерелаА я до печери.
Можу обійтись без обіду
Й лягти без вечері.
Там самітність – тиша
Насичує душу:
Ради неї усе в світі
Залишити мушу.
Від Господа брат Микита мав
дар говорити віршами. Часто
свої роздуми, повчання висловлював у віршах. Наш старець
розповідав нам, що коли жив у
Запоріжжі, то попросив державних працівників відкрити поетичний гурток. При відкритті ним був
прочитаний вірш про Бога, і в той
же день гурток заборонили.
Брат Микита був дуже здивова-

Не паліть суху траву та дотримуйтеся
правил пожежної безпеки у лісі
З настанням весни стають можливими лісові пожежі і їх причиною часто є випалювання сухої рослинності на полях та луках, так зване «поліпшення сіножатей і пасовищ».
Щорічні випалювання в одному й тому ж місці призводять до зміни видового складу рослинності і так сіножать перетворюється на плантацію грубого бур’яну. У
вогні гине все живе – комахи, птахи і звірі та їх молодняк.
Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. Пожежу легше попередити, ніж зупинити. Щоб ваша
діяльність не стала причиною лісової пожежі, будьте
дуже обережними з вогнем у межах будь-якої природної території. Ніколи не підпалюйте суху траву на полях
та в лісі.
Якщо побачите, що це роблять інші, постарайтеся їх
зупинити і поясніть, чим небезпечне спалювання трави. За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі
степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків, Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» передбачено накладення штрафу на громадян від 170 до 340 грн., а на посадових осіб – від 850 до 1190 грн.

Не розводьте багаття в недозволеному місці та не
дозволяйте дітям гратися з вогнем, не смітіть у лісі, прибирайте за собою, не ламайте та не псуйте альтанки та
те, що знаходиться в місцях відпочинку. Тільки в такому
випадку ліс та місця відпочинку служитимуть ще багатьом поколінням.
Якщо ж ви помітили невелике загоряння трави або
тліючу лісову підстилку від покинутого багаття, намагайтеся загасити його самі. Іноді досить просто затоптати
полум’я, або залити його водою.
Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити
її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби
порятунку за телефоном «101» чи повідомте лісову охорону або органи місцевого самоврядування і вкажіть
про місце загоряння та як туди добратися.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та
молоді Турківської РДА.

ний…
В Унівській лаврі монахи переписали з братових уст його
вірші на папір. На 90-ліття з дня
народження та 70-ліття з початку монашої дороги життя – монахи-студити зробили подарунок братові – вперше було видано збірку віршів «Поезії брата
Микити» на 78 сторінках. Він був
дуже вдячний і радів, що його
духовні роздуми у віршах залишаться серед нас:
Ой, дай, Боже, те, що сію,
Щоб зійшло в серцях людей,
Щоби Віра і Надія
Засіяли з їх очей!
У 2001 році, коли наближалося свято Пасхи, брат Микита
відчував, що Господь готує його
до відходу у вічність. Перед монахами, які були біля нього, виявив бажання, що хотів би ще
почути спів «Христос воскрес».
Настало свято Воскресіння Христового з радісними піснеспівами. Брат радів Господньому святу, а також забажав, щоби обвезти його на візочку навколо храму. У такий спосіб він прощався
з монастирем і з усіма нами. В
останній годині земного життя
брат у видінні бачив, як до нього
прийшли монахи, з якими колись жив у монастирі. Він
підвівся з ліжка і в радості сказав: «О, браття!» 17 квітня, на
третій день свят, старець Микита Високінський переставився
до Господа. Душа брата відійшла
до Бога, а тіло спочило на монашому цвинтарі на Чернечій горі
Святоуспенської Унівської лаври.
Коли будете в Унівській лаврі,
відвідайте могилу схимонаха
Микити, помоліться, він буде
вам вдячний і піднесе ваші молитви до Господа.
Життєпис брата Микити складений в основному з його розповідей.
Ієромонах
Олександр ПРИЛІП,
монастир святого Антонія
Печерського, м.Обухів Київської області.
P.S. Про подвижника віри –
монаха Микиту наша газета писала неодноразово, ще за його
життя та й навіть після смерті.
Коли після заслання він повернувся на рідну Турківщину й облаштував біля села Матків скит,
де жив, був неодноразовим гостем редакції, розповідав цікаві
історії, ділився пережитим. Монах Микита – це та людина, яка
всього себе, без остатку, присвятила служінню Богові.

4 стор.
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ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛІКИ І ДОРОГІ ПРЕПАРАТИ.
ВАМ ПОТРІБНЕ ТІЛЬКИ МИЛО
Ось чому його завжди було з запасом у наших бабусь…

мила, цибулі і цукру (цибуля і
мило натерти на крупній тертці).

лення від грибка на ногах можна просто мити їх протягом тижня вранці та ввечері господарським милом.
7) Щоб уникнути подразнення
при голінні або депіляції, не
обов’язково купувати дорогі креми і гелі. Досить один раз після

Робити це краще на ніч, зафіксувавши компрес пов’язкою. До
ранку, рaна стане чистою.
6) При грибку на ногах слід
промити уражені місця милом,
дати висохнути і обробити шкіру
йодом. Крім того, для позбав-

процедури намилити шкіру господарським милом.
8) Господарське мило послужить дезинфікуючим засобом
для предметів особистої гігієни
(гребінців, мочалок, зубних
щіток). Звечора їх потрібно на-

Звичайне господарське мило успішно застосовується для
лікування багатьох запальних процесів, ним успішно лікують
навіть гінeкoлoгічні захворювання (в деяких пoлoгoвих будинках його використовують для миття підлоги у відділеннях,
де знаходяться новонароджені).
1) Якщо змастити господарським милом дрібні подряпини,
поpізи і рaнки, то можна значно знизити ризик інфeкції і прискорити загоєння.
2) Щоб уникнути появи синця
після удару можна прикласти
лід з холодильника, а можна
помазати забите місце господарським милом – ні синяка, ні
шишки.
3) Господарське мило – чудовий противірусний засіб. З початком нежиті потрібно зробити мильний розчин, вмочити
туди ватний тампон і обробити
носові пазухи. Тоді (хоча і буде
перший час трохи щипати) ніс
ніколи не буде закладений, а
через 2-3 такої обробки ви надовго забудете про застуду.
4) Хірурги знають про дивну
здатність господарського мила
замінювати хірургічні рукавички
(якщо ним намилити руки і залишити підсохнути ) – кажуть, що
тоді навіть при порізі під час
опеpaції ризик зараження
мінімальний.
5) Якщо утворився наpив, треба накласти суміш з узятих в
рівних частинах господарського

ОСТАННЯ ПІСНЯ
Слова і музика Степана Братка.

Приспів:
Дістав страшні такі тортури,
Що кров стекла на сірі мури,
На них сліди такі знайшлися,

У згустках крові, що спеклися.
Лишень за ті прекрасно звісні,
(Співав він українські пісні),
Йому знайшли таку отруту –
Помстили за «Червону руту».
Приспів:
Оспівував ті чорні брови,

милити, а вранці ретельно промити. Фахівці рекомендують
проводити таку процедуру хоча
б раз в 3 місяці.
9) Корисно мити голову господарським милом кілька раз в
місяць, споліскуючи після миття розчином лимонного соку або
оцту. Волосся стає густим і сильним, зникає лупа, волосся перестає ламатися і випадати.
10) Позбавляємося від почервоніння і прищиків. Натерти господарське мило, збити його в
мисці в міцну піну, змішавши її з
крупною сіллю (в співвідношенні
1:1), перемішати, нанести на
чисту шкіру обличчя і тримати близько півгодини. Після
цього вмитися спочатку гарячою, а потім холодною
водою. Ефект видно майже
відразу, але для закріплення результату бажано проводити цю процедуру 2-3
рази на день протягом 2
тижнів.
11) Мозолі та тріщини на
ногах зійдуть, якщо кілька
днів поспіль робити ванночки для ніг з 2 літрів води,
1 ч. л. соди і 1 ст. л. тертого
господарського мила.
12) Господарським милом радять вмиватися –
хоча б 2 рази в тиждень –
для того, щоб шкіра завжди молодо виглядала.
Після вмивання треба змащувати шкіру звичайним
дитячим кремом. Причому
ефект від таких умивань, як кажуть ті, хто спробував, кращий,
ніж від використання дорогої
професійної косметики.
13) Якщо є які-небудь проблеми в ротовій порожнині, можна

обробляти зубну щітку розчином
господарського мила і залишати на ніч. До ранку ви будете
впевнені, що ваша зубна щітка
повністю знезаражена.
14) Можнаї лікував грибок на
ногах господарським милом.
Просто протягом 1 тижня вранці
та ввечері мити ноги в холодній
воді з господарським милом і
грибка наче й не було!
15) Господарське мило – прекрасний засіб для зняття набряку. Для цього достатньо розвести мило у воді і натерти отриманим розчином забій. Повторяти
процедуру необхідно кілька
разів.
16) Лікарі рекомендують раз
в тиждень митися господарським милом: ви захистите себе
від вірусів і бактерій
17) Від тріщин на п’ятах і мозолів роблять ванночку з 2 літрів
гарячої води, 1 чайної ложки
соди і 1 столової ложки наструганного господарського мила.
18) Господарське мило і дощова вода від випадіння волосся позбавлять назавжди. Застосовувати для намилювання волосся тільки темне господарське мило. Ніяких інших миючих
засобів не використовувати.
Мити голову слід 2 рази на тиждень. Результат прекрасний
19) Робіть домашній пілінг: нанести на вологу шкіру обличчя піну з господарського мила і
ваткою, змоченою хлористим
кальцієм, протерти обличчя по
масажних лініях. Шкіра дуже
добре очищається.
20) Якщо намилити місце опіку господарським милом і дати
підсохнути, то не буде не тільки
пузирків від опіку, але і почервоніння не залишиться!

Хоч не одна сльоза там впала,
Остання пісня не зів’яла.
Вона звучатиме щомиті
На Україні і у світі.

В приміщенні Турківського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (м.Турка, вулиця Адама Міцкевича) з 30.03.2020 року, діє пункт збору продуктів тривалого зберігання, медичних засобів і засобів особистої
гігієни для формування пакетів допомоги першої необхідності для
соціально незахищених мешканців Турківського району, які опинилися в кризовій ситуації.
Також з 30.03.2020 року запроваджені телефони «Гарячої
лінії» – 31535; 32028; 31586; 31176, за якими можуть звертатись
соціально незахищені мешканці Турківського району.

Приспів:
Як не радітимуть совіти,
Ця пісня зовсім не пропала.
Стривожена буде дзвеніти
Про нього згадка й вічна слава!

СПІВЧУВАЄМО

І синь Карпат усю чудову.
Знамено своє жовто-синє,
Останню пісню, що полине.

На згадку про Ігоря Білозіра
Там, на Шевченківськім проспекті,
Калінін й Воронов запеклі.
Обидва москалі, зі злості,
«Сосали» кров, ламали кості.

3 квітня 2020 року

Колектив відділу освіти та вчителі-історики району глибоко сумують з приводу передчасної смерті колеги Володимира Степановича Горбового – вчителя історії Верхньогусненського НВК, і висловлюють щире співчуття рідним покійного. Вічна йому пам’ять.
Колектив Верхньогусненського НВК глибоко сумує з приводу
смерті вчителя історії Володимира Степановича Горбового і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Учні 10 класу Верхньогусненського НВК глибоко сумують з приводу смерті свого класного керівника Володимира Степановича Горбового і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Працівники поштового відділення с. Нижнє Висоцьке висловлюють щире співчуття своїй колезі, листоноші Марії Іванівні Марчишак,
з приводу великого горя – трагічної смерті чоловіка – Богдана
Михайловича Марчишака.
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