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МЕДИКИ ТУРКІВЩИНИ
ОТРИМАЛИ ЧЕРГОВУ ДОПОМОГУ
Треба віддати належне, що з часу епідемії, викликаної COVID-19, медичні заклади, в тому
числі й Турківщини, отримують значну матеріальну допомогу. Найперше – у вигляді засобів
захисту для персоналу. Активізувався й волонтерський рух. Ми вже неодноразово повідомляли про добрі справи керівництва району, простих громадян, педагогів, зрештою багатьох небайдужих людей.
А напередодні Великодніх свят Турківщину
відвідав
голова
Львівської обласної
державної адміністрації Максим Козицький. Разом з головою
Турківської
РДА
Віталієм
Бабяком
вони побували в КНП
«Турківська ЦРЛ». Тут з
директором медичного закладу Костянтином Коробовим та
його заступником Петром Ігнацевичем обговорили цілий ряд проблем, що стосуються
здачі в експлуатацію
приміщень лікувального закладу, а найголовніше – яких заходів
вживають медики, щоб
недопустити розповсюдження на Турківщині інфекції коронавірусу. Очільник області
оглянув приміщення лікарні і запевнив, що влада докладатиме усіх зусиль, щоб медики безболісно,
з мінімальними проблемами, пережили медичну реформу й не допустили розповсюдження інфекції
на Турківщині або ж, принаймні, мінімізували його. А для того, щоб робота була ефективною, голова
ЛОДА привіз партію захисних засобів.
В останній день Великодніх свят турківським медикам допомогу, захисні засоби, від партії «Європейська солідарність» та благодійного фонду Андрія Лопушанського вручили Ірина Кіра та Іван Круц.
А вчора медичні заклади Турківщини відвідали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин
та депутат Львівської обласної ради, наш земляк Михайло Дзюдзь. Вони разом з головою Турківської
районної ради Володимиром Лозюком також вручили медикам партію засобів захисту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТУРКІВЩИНА – СЕРЕД РАЙОНІВ, ДЕ
КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НЕ ЗАФІКСОВАНО
Щораз більшої тривоги серед людей додають повідомлення про швидке поширення коронавірусу в різних регіонах України. У нас, на Турківщині, дякувати Богу, поки що офіційного підтвердження захворюваності немає. Хоча поміж людей, та й в мережі Інтернет, є різні чутки, які
лише створюють паніку. Переляку додала нещодавно опублікована інтерактивна карта, на
якій позначено регіони, вражені COVID-19. Користувачі Інтернету побачили на ній зафіксований випадок десь в районі Либохори чи Верхнього Висоцького. Але цю інформацію спростував
заступник директора КНП «Турківська ЦРЛ» Петро Ігнацевич. Він вкотре наголосив, що в
жодного з пацієнтів, скерованих на обстеження, коронавірусу не виявлено, а позначка на інтерактивній карті може бути пов’язана з інфікованою людиною, яка проживає десь в іншому
регіоні, а прописана на Турківщині.
Також Петро Петрович проінформував, що із 770 швидких тестів на виявлення коронавірусу, що
отримав Турківський район, вже використано 600. І всі вони показали негативний результат. Принагідно, він звернувся до голів сільських рад, щоб максимально чітко контролювали й повідомляли медиків
та правоохоронців про людей, які повернулися з-за кордону. За його словами, в Жукотині є особа, яка
буквально перед Пасхою приїхала з Польщі й вільно собі розгулює селом, влаштовує пікніки, зустрічається, обнімається з друзями, навіть не усвідомлюючи, що може принести оточуючим небезпечну
інфекцію.
Безумовно, з такими випадками треба боротися рішуче й безкомпромісно, вживаючи всіх, визначених законом, запобіжних заходів. Пам’ятати, що від нашої поведінки залежить здоров’я, а навіть й
життя, рідних, близьких, оточуючих.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого і люблячого нам чоловіка, татуся і дідуся Богдана
Михайловича Топитчака щиросердечно вітають з ювілейним
святом – 60-річчям від дня народження – дружина Ганна,
донька Марія, зять Іван, донька Людмила, зять Степан, син
Володимир, невістка Любомира та любі онуки Богдан, Назар,
Саша, Микола, Вадим і Ярослав. Уся велика родина бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, сімейного благополуччя, рясних Божих благословінь.
Журавлиним ключем відлітають
літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
І щирість сердечна, і ласка велика,
Ясна невсипущість, душі теплота…
За все це ми вдячні Вам щиро довіку
І просимо в Господа многії літа!

«КАРПАТСЬКИЙ ГОМІН» –
ТРАНСЛЯЦІЯ В
ЦІЛОДОБОВОМУ РЕЖИМІ
Із середи, 22 квітня, передачі Студія районного радіомовлення
«Карпатський гомін» здійснює в цілодобовому режимі, на частоті 97,2 МГц. Наразі до 1 травня радіоорганізація мовить у
тестовому режимі, а після того у звичному, ліцензованому.
До
запуску
ціл о д о бо в о г о
ефіру передувала велика підготовча робота в
плані оформлення
документів на отримання ліцензії,
придбання необхідного обладнання, його налаштування. До
цього було залучено чимало людей, які з розумінням віднеслися до потреби, та навіть необхідності такого радіо. А тому сьогодні працівники студії сердечно дякують за допомогу голові Турківської районної ради Володимиру Лозюку, депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському та
його помічниці Ірині Кірі, начальнику управління Державної казначейської служби у Турківському районі, голові постійної депутатської комісії з питань бюджету Михайлу Хорту, начальнику управління
фінансів Турківської РДА Володимиру Юсиповичу та всім депутатам
Турківської районної ради за взаєморозуміння та фінансову підтримку. Також працівники студії закликають всіх радіослухачів долучатися до створення цікавого контенту турківського радіо, яке здійснює
мовлення, як сказав поет, в серці Бойківського краю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

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»

КРИЇВКА-ШПИТАЛЬ
НА ХРЕЩАТІЙ
Криївка-шпиталь на Хрещатій, підпільна лікарня УПА, яка
знаходилась на гірському масиві Хрещата у Західних Бескидах, найбільша з-поміж собі подібних. Функціонувала у період
від вересня 1946 до січня 1947 року. За наказом командира 26го ТВ «Лемко» Василя Мізерного-»Рена», його заступник, командир 2-го Перемиського куреня Микола Савченко- «Байда»,
мав вислати у Східну Лемківщиту чоту для будівництва криївки-шпиталю. Для цього завдання було обрано два рої сотні
Михайла Дуди- «Громенка» «Ударники-2» під командуванням
ройового Юрія Пашковського- «Чумака» та один рій сотні
Ярослава Коцьолка- «Крилача» «Ударники-6» ройового «Шуліки». Сформована чота налічувала 28 вояків під загальним командуванням ройового Юрія Пашковського- «Чумака».
Для виконання завдання чота
мала подолати більше ста кілометрів. Попри те, що у цьому терені діяли сотні Лемківського
куреня, таке рішення було пов’язане з метою конспірації. Марш
розпочався в Улючі, а далі прямував повз Тиряву, Мриголод,
поміж Ліськом та Загір’ям, через Стежниці, Лубни та Рябе до
Хрещатського масиву. Тут чота
зголосилася до командування
курінного Василя Мізерного«Рена» у селі Воля Мигова,
звідки у супроводі санітара «Мирона» рушила до місця призначення.
«На другий день - пише Юрій
Пашковський- «Чумак» - чотири
стійкові вартували довкола табору, а в його середині йшла завзята праця. Зробили виміри на
дві великі кімнати, кухню, магазин і туалет. Одна кімната мала
вимір 7х9 метрів, друга - 6х5, третя - 4х3, а для туалету призначалося місце недалеко потоку.
Велику увагу звернули на маскування, використовуючи для цієї
мети близькі дерева, пні, корчі,
сухе листя тощо. Одні копали
землю, другі носили з виселеного села Лубен бальки, а відпочинок фактично був лише на
стійці. Один раз на тиждень господарський відділ привозив
харчі й інші потрібні речі, лишаючи їх між кущами й не знаючи,
для кого вони призначені. Важка і клопітлива праця тривала
дванадцять годин щодня. Гору
розкопали й вивезли з неї вниз,
до потоку, сотні кубометрів
землі, поки не дійшли до каменю, й то дуже твердого. Його
розбивали молотами та заліз-

НЕ ГУБИ!
Життя щоб рухалось твоє, –
Для цього все, що треба,
В достатній кількості ще є
В святих коморах Неба.
Для себе знайдеш ти усе
У світовім безмежжі,
Від чого матимеш хосен…
Те все – не без обмежень.
Бери, та подивляйсь на край.
Хапатимеш без міри –
На пекло перетвориш рай.
Хапкі не ймуть в те віри.
Морозів і снігів не жди.
Теплінь з людського боку
Розтопить, схоже, назавжди
Зимову пору року.
Куди не глянь – жахні сліди
Байдужості людської.
Сміття стожища, труйний дим
Індустрії гидкої.
Вода, повітря і ліси,
Всі блага життєдайні

ними клинами... Нарешті одна
кімната була накрита метровим
шаром землі. Над
нею поставили високу дупласту ялицю, що служила за
комин. Із гірського
потоку допровадили рурами попід
землю воду, а
відплив її через три
кімнати й туалет був
дуже зручно каналізований... Почалося маскування шпиталю іззовні. Помили дерева й гілля,
щоб ніде не залишилося сліду свіжої
землі, накрили поверхню старим листям, посадили багато малих кущиків та
удекорували певні
місця старими великими пнями, притягненими конем.
Укінці все довкола
виглядало
настільки природно,
що, здавалося, тут ніколи не ступала людська нога».
Будівництво криївки-шпиталю
тривало майже два місяці. Для
того, щоб не викрити місце знаходження, усім бійцям було заборонено покидати межі табору.
Щоб убезпечити шпиталь від
викриття, при «поступленні» та
«виписці» хворому зав’язували
очі, аби, потрапивши в полон, він
не міг виказати місце розташування шпиталю.
23 січня 1947 року польським
військам вдалося відшукати

Від рукотворної грози –
В спотвореннях безжальних.
Людей тяжка провина в тім,
Що фауна і флора,
Всьому живому рідний дім,
Землиця наша – хвора.
Благає вкотре: «Не губи,
Безглуздий і захланний,
Те, що не можна, не греби,
Спинися, неугавний.
Дивись, любуйсь до забуття,
Добрій в моїх красотах.
Проводь щасливу мить життя
Як мисляча істота.
Продовжуйся у діточках –
Яко трава по собі.
Після старих – в нових ростках,
В своїй прапраподобі.
Світись для нових поколінь
В своїх уболіваннях –
Як ревний захисник землі
Від згубного знущання».
Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м. Дніпро.

криївку-шпиталь. Три лікарі, три
санітарки та шість поранених
вояків трималися в обложеній
криївці цілу добу. Одинадцятеро
оборонців останніми набоями
повбивали себе, а дванадцятий
повстанець спалив документи та
підірвав шпиталь гранатою, аби
ніщо не потрапило ворогові до
рук.
У шпиталі були лікар «Рат»,
його дружина «Дора», помічник
лікаря «Орест», санітарки
«Пчілка» і «Калина», санітар
«Арпад» та хворі, референт СБ
«Гуцул», командир боївки

«Мірник», стрільці з сотня «Бродича» «Сметана», «Лук», «Кавка», «Дружба», «Жук», з боївки
«Шугая» - «Когут» та кілька
бійців з сотні «Хріна».
Про те, як було викрито криївку у своїх спогадах пише стрілець
сотні Романа Гробельського «Бродича» Іван Дмитрик«Лис»: «Стрілець «Журавель»,
який свого часу був у нашій сотні,
віз до шпиталика харчі. Тією самою стежкою проходив батальйон польського війська, і
«Журавель» попав їм просто в
руки. Під звірським катуванням

24 квітня 2020 року
«Журавель» зломився і виявив
куди віз харчі».
За версією ройового Юрія
Пашковського- «Чумака» викриття криївки виглядало наступним чином: «22-го січня ввечері
санітар «Арпад» й один із вилікуваних поранених піднесли маленькі дверцята входу до шпиталю й побачили, що надворі
шаліє страшна завірюха. Пішли
використати природні умови й
забезпечити шпиталь дровами
на кілька днів... Вже добре стемніло, як друзі скінчили роботу й
зачинили за собою сильне віко,
а справу маскування залишили
природі. Думали, що вітер загладить, а сніг прикриє. Але, на нещастя, сталося інакше... Саме у
цей час ворог запланував на горі
Хрещатій велику облаву... Наблизившись до терену, на якому знаходився упівський шпиталь, ворог зауважив чиїсь іще не зовсім

засипані снігом сліди, що вели
до великого старого пня. Почали обкопувати його й побачили,
що він ворушиться. Штовхнули
пень сильніше, завіси тріснули,
пень перевернувся, а під ним показалася досить велика діра,
тобто вхід до підземного шпиталю».
Зі спогадів Богдана Крук а«Мелодії»: «Героїчний випадок,
що мав місце 23 січня 1947 р. на
горі Хрещатій (комплекс лісів
Лемківщини біля Балигорода).
Ворожий відділ, завдяки зраді,

оточив силою 500 вояків на чолі
з полковником санітарний пункт,
де було 17 осіб, між якими був
доктор «Рат», магістр «Орест»,
санітар «Арпад», 3 санітарки,
хворі та поранені. Всі присутні у
шпиталі на пропозицію ворога
здатися відповіли пострілами.
Намагаючись за всяку ціну здобути наших людей живими, ворог почав планомірну облогу. На
заклик: «Zdajcie sie, nic wam nie
bendzie» [«Здавайтеся, вам нічого не зроблять»] наші оборонці
відповіли пострілами з автоматів і гранатами. Як оповідав
польський жовнір, що брав
участь в облозі та згодом попав
до нашого полону, оборонці вигукували образливі слова на адресу більшовицького уряду. Оборона тривала цілу добу. Вигуки
«Слава Україні!» та останні глухі
постріли в криївці дали зрозуміти, що медично-санітарний персонал і поранені, вистріливши
всі набої, постріляли себе».
У 2006 році побратими загиблих у глухому безлюдному масиві, де в навколишній місцевості
на відстані 5-6 км не має жодної
людської оселі, встановили бетонний обеліск у вигляді хреста
із стилізованим тризубом і двомовним текстом українською й
польською мовами: «Тут, на горі
Хрещатій, спочивають вояки
УПА, полягли 23.01.1947 р. в бою
з відділом ПВ в обороні
підпільної лікарні. Вічна пам’ять. Друзі по зброї. Хрещата.
2006 р.». Поруч було встановлено 7 маленьких безтекстових
хрестів.
У 2008 році секретар Ради
охорони пам’яті боротьби і мучеництва Республіки Польща
Анжей Пшевознік та депутат
Європарламенту від Польщі Анжей Запаловський звернулися
до керівництва Підкарпатського воєводства провести інвентаризацію українських увічнень на
території воєводства, конкретно
вказуючи передусім увічнення обеліск на горі Хрещата. У зверненнях зазначалося: якщо увічнення здійснені без відповідних
погоджень - провести їх демонтаж.
У 2009 році, напередодні Воскресіння Христового, невідомі
особи вчинили акт вандалізму
щодо дуже скромного за формою увічнення місця загибелі
поранених і хворих вояків УПА
та медичного персоналу криївки-шпиталю на Хрещатій.

«Ми не вбивці!!!»
Як душно, глянеш, немов в пеклі.
А пекло зробив не сатана.
І чому речі ці вже звиклі?
Хіба ж так добре вам, коли горить трава?
Егей-но ж, люди, СХАМЕНІТЬСЯ!!!
Ви травите самі себе!
На світ інакше подивіться,
Звірятко ж в цій траві живе!
Ніхто ж до вас у дім не лізе.
Ніхто ж вас в хаті не палить!
Там мати з сином, дітись ніде.
Хіба ж вас серце не болить?
А ви ж на мить хоч уявіть:
Ваша дитина там горить.
Ну що ж...притихли...гасите...
І більш траву не палите.
Бо жаль свого, бо це ж людина.
Так кожен «мудрий» закричить.
І станьте ви не тільки тілом,
Хай і душа врешті не спить.
Хай прагне звірям помагати,
А не вбивати бідних їх.
Вони теж хочуть існувати,
І за дітей душа болить.
Бо ми ж не вбивці, а ми – люди.
Тож залишайтеся людьми.
Вже скільки вчать нас біди всюди.
І як до вас це донести?
Віта ДУСИН.
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ОБЕРІГАТИ ПРИРОДУ
– ЦЕ ОБОВ’ЯЗОК
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
Яка краса довкола – природа! Вона захоплює нас своєю неповторністю. Ми отримуємо від природи все, що потрібно для
життя: повітря, воду, одяг, житло. Ми милуємося квітучим
кущем калини, співом соловейка, польотом метелика, дзюркотанням струмка. Навесні наша земля-матінка одягає зелений колір і ми захоплюємося цією красою. Зеленій колір заспокоює, знімає втому. Як приємно зайти у вічно зелений смерековий ліс! Тут ми загартовуємо себе, набираємося сили, природа лікує нас. Але і ми повинні турбуватися, любити, примножувати природу. Саме це робить людину добрішою. Кожна
людина повинна дбати про збагачення природи. Не даремно ж у
народі є звичай: народилася дівчинка – садять калину, народився хлопчик – садять ясен.

Ми живемо в мальовничому
куточку України – горах Карпатах. Кожен милується їх неповторною красою в різні пори року.
А яка багата наша рідна сторона рослинами, тваринами. Ця
неземна краса заворожує нас
на кожному кроці. Прогулянки
до лісу приносять нам незабутню радість. З ранньої весни нас
тішить різнобарв’я трав, квітів,
дерев, кущів. Ось перший
підсніжник показав з-під снігу
свою білосніжну голівку, мати-ймачуха, проліски, першоцвіт, сонтрава, кульбаба, волошка… Ось
і подорожник появився, він гоїть
наші рани, наші болі, вклонімося йому. А незрівнянне ні з чим
наше українське євшан-зілля –
чебрець. Твої пахощі чує увесь
світ. У куточку моєї хати зберігається ця цілюща рослина, яка
рятує людей від різних недуг. А
чистотіл – дарунок неба – кожний з нас знає його цілющі властивості. На городі цвіте вічнозелений барвінок, окраса городу,
він прикрашає вінки на дівочих
голівках. Він – на могилах воїнів,
які захищали і захищають нашу
землю від ворога.
Сьогодні моя подорож до лісу,
а потім на високогір’я. Ось я в
буковому лісі. Це з дитинства
незабутні спогади про вечірній
буковий ліс. Сотні пеньків
світяться вогниками-жаринками і не лякаємося, бо це не вовчі
очі, а це світлячки-жучки, що
живуть у своїх хатинках-пеньках.
Природа-матінка потурбувалася їм про їжу, бо в кожному пеньку для них є життєдайний цілющий корінь «солодич», який не
раз рятував від запалення легень мужніх героїв УПА. На кожному кроці тут наша історія. Ось
цей кущ був фортецею, а за другим кущем – криївка… Тож, людино, зайди у вечірній буковий
ліс і не зруйнуй жодного трухлявого пенька, бо він рятує, дає

життя багатьом живим створінням!
Піднімаюся вище. Уже могутній буковий праліс перейшов
у невеличкі кущики самого високогір’я Карпат. І вже наше око
милують жовтогарячі сонечка
арніки гірської. Цілюща рослина. Я зрізаю тебе ніжно, бережно, щоб не пошкодити твого корінчика, бо твоя цілюща сила відома далеко за кордонами, бо
недаремно ти схожа на сонечко. Я припадаю до джерельця,
яке ледве пробивається між корінням. Це диво природи. Стою,
милуюся як дзюркотить жива
водичка, черпаю долонями, радію, що одне джерельце ожило,
заспівало і я принесла користь
природі. За переказами старих
людей, кожна людина мала розчистити, оновити хоч одне джерело. Особливо до схід сонця.
Тоді вона почуватиме себе здоровішою і обов’язок перед природою виконаний.
Оглядаюся довкола і моїм
очам відкривається прекрасна

велика долина – окраса Карпат,
яку в народі називають Красною. Вдихаю свіже полонинське повітря і радію, милуюся такою неземною красою гір. Ось і
залишки польського ребрику,
який збудували мої односельці,
і дорога на висоті 2 м, викладена вручну нашими дідами. Опускаюся нижче і йду навпростець
лісом. Гукаю щосили і мій голос
озивається стоголоссям по цілому лісі. Переляканий несподіваними гостями з папоротей вискакує красень-олень. Його крислаті роги ще довго видно між буками. Своїм могутнім риком він
попередив свою сім’ю: прийшли
непрохані гості і невідомо чого
від них можна чекати. Тож, людино, з розумінням, з бережністю віднесися до всього навколишнього, що дала нам матінка-природа.
Ось уже невеличка річка з назвою Звір. Невідомо хто й коли
дав цю справедливу назву, бо
справді бурхлива вона і реве як
звір, хоч і небагатоводна. А під її
крутими берегами виблискує
красива королівська риба – форель. Рідкісна рибинко, як прекрасно тобі живеться у цій холодній джерельній водичці, але
як мало тебе залишилося в
річці. Ось над самим берегом,
над річкою, причепилося пташине гніздечко. П’ять жовторотих
дзьобиків чекають свою маму,
що їх нагодує. Тож, будь ласка,
людино, прийди, поспостерігай
за цим дивом природи і оберігай його.
Вранці біля хати починають
свою пісню пташки. І здається,
що це гра на скрипочці. Ось
відкрились пелюстки квіточокзірочок, кульбаба проснулася. Я
йду споришевою стежкою з
краплинками роси, вона опадає
на землю, але ще трошки залишається пташкам. У народі кажуть, що дівчата обмивалися
росою, щоб бути красивими і щоб
не було прищів. Зібрана роса
вигоює рани. Існує прислів’я «З
роси тобі та з води!».
Виходжу на широку стежку, не
прим’явши жодної рослинки, не
зламавши жодної гілочки, бо
святий закон природи – брати
те, що нам потрібно, не пошкодивши нічого.
Але, на жаль, сьогодні ми забули, що є твої діти, природо. Що
ми є невід’ємною твоєю часточкою і творимо страшні безчинства з природою. А хто нівечить
природу, той здатний понівечити душу людську. Станьмо на захист природи, бо вона нам
відомстить, якщо ми будемо
шкодити їй. Вона сама себе стане захищати і, як результат, –
різні природні катаклізми, різні
хвороби. Природа просить порятунку, просить людину «Схаменись! Зупинись!».
Софія ГУНДЕРТАЙЛО,
психолог Либохорської
ЗОШ І-ІІІ ст.

ПАСКИ – СОЛДАТАМ, А МАСКИ –
РЯТУВАЛЬНИКАМ І МЕДИКАМ
Знайшлися на Турківщині благородні люди, які не забули в часі Великодніх свят про наших
героїчних захисників і приготували для них скромні, але від щирого серця, подарунки. Їх вони
передали волонтеру Марії Матківській та керівнику районного благодійного фонду «Милосердя» Мирославі Калинич. Цими добрими людьми є підприємець з Боберки Володимир Періг,
який передав на передову солдатам 50 запашних пасок. Ще один підприємець з м. Турка закупив
на 2700 грн. м’ясних виробів, а пенсіонер Теодор Порада приніс смалець, турківчанка Світлана
Гут – консервацію. Із цих продуктових наборів було сформовано пакунки і відправлено поштою
на схід, в Авдіївку.
Крім цього, у волонтерів ще залишалося на рахунку з попередніх пожертв 5637 гривень. То ж за ці
кошти, у період коронавірусної епідемії, було вирішено придбати захисні маски. Було закуплено 390
масок. 90 масок волонтери передали пожежникам м. Турка, по 100 масок було роздано поліклінічному відділенню КНП «Турківська ЦРЛ», КНП «Турківська ЦРЛ» та РЦ ПМСД (на ФАПи).
– Ми сердечно дякуємо благодійникам за пожертви, – кажуть Марія Іванівна і Мирослава Петрівна,
– і заодно щиро вітаємо і наших відважних захисників, і тих, хто жертвує солдатам, з Провідною неділею. Бажаємо усім міцного здоров’я, віри, надії, любові і мирного неба над головою.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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РОЗІЙТИСЯ, ЩОБ
БУТИ РАЗОМ
Пандемія коронавірусу розвела нас по своїх домівках, вирвала нас зі звичного «колеса», в якому ми щодня крутилися. Труднощів у цей час не бракує. Але, з іншого боку, це також добра
нагода духовно стрепенутися й задуматися над тим, над чим
не встигаєш замислитися у вихорі щоденних обов’язків.
Передусім по-новому бачиш ціну життя і той факт, що межа між
здоров’ям і хворобою насправді дуже тоненька.
Новими очима дивишся на своїх рідних і близьких і розумієш, які
вони тобі дорогі.
Усвідомлюєш, наскільки хибною є наша людська гординя бути
«вершиною творіння» і «царем Всесвіту», коли мікроскопічна істота – вірус – може настільки збурити життя всієї людської цивілізації.
В такі хвилини розумієш, що все в руках Божих. Тому це добра
пора згадати слова незабутнього Блаженнішого Любомира кардинала Гузара, сказані ним у час іншого великого випробування –
Революції Гідності: «Працюймо так, ніби все залежить від нас; молімося так, ніби все залежить від Бога».
А ще маємо добру нагоду поспостерігати над тим, як інші народи
реагують на виклик пандемії. Як китайці масово зорганізувалися й
фактично подолали епідемію, та ще й посилають своїх лікарів до
Італії. Як американці, маючи фантастичні матеріальні можливості,
через хибне керівництво поки що занапащають їх і зрікаються світового лідерства. І як ми, схоже, розтринькали етичний потенціал Майдану і пробуксовуємо в міжлюдській солідарності.
А до написання цього слова мене покликали італійці – здається,
єдина європейська нація, яка – після певного періоду ігнорування
небезпеки – врешті зуміла вийти з честю з нинішніх випробувань.
Ви вже напевно бачили на Youtube відеокадри, як італійці співають
з вікон своїх багатоповерхівок арії з опер чи національні пісні. Можна лише уявити, яке прекрасне відчуття загальнонаціональної солідарності це викликає.

А ще в Інтернеті шириться короткий текст, який зародився також
в Італії:
«Ми починаємо розуміти, що ведемо боротьбу не з вірусом, а з
нашими звичками.
Це добра нагода обернути надзвичайний стан у нагоду для
солідарності та єдності. Спробуймо змінити спосіб, в який ми
дивимося й думаємо. Я ніколи більше вже не скажу: “Я боюся цієї
інфекції” або ж “Я не звертаю увагу на цю інфекцію”, натомість
саме я буду тим, хто посвятиться тобі.
Я турбуюся про тебе.
Я зберігатиму дистанцію заради тебе.
Я митиму руки заради тебе.
Я відмовлюся від поїздки заради тебе.
Я не піду на концерт заради тебе.
Я не піду в торговий центр заради тебе.
Заради тебе!
Заради тих, що перебувають у палаті ізоляції.
Заради тих, хто старший і хворобливий, але чиє життя так
само цінне, як і моє.
Заради тих, хто бореться з раком і не може здолати ще й це.
Будь ласка, підніміться до висоти цієї відповідальності!
Будьмо разом – все інше не має значення».
Не знаю, чи в усіх випадках можна сказати оте рішуче «все інше
не має значення», але в цьому випадку єдність і солідарність людей у час пандемії справді важить дуже багато. І від себе додам ще
одне, чого не було у переліку: потрібно пригадати, чи раптом по
сусідству не мешкає людина похилого віку, котра перебуває у зоні
особливого ризику і якій варто допомогти з покупкою продуктів харчування. Подібна практика уже діє у Великій Британії.
Отож хай допоможе нам Господь вистояти самим і відкритися
серцем на тих, хто потребує нашої допомоги!
Мирослав МАРИНОВИЧ.

Продам культиватор кінний, причіпний. Ціна – 5500 грн.
Продам причіп автомобільний. Може бути до буса або ж до тракторця. Ціна – 8000 грн.
Звертатися за телефонами: 0973410398; 0668015338.
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СЕКРЕТИ ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЦИБУЛІ
Я ще не дуже досвідчений городник. Але ось цибуля у мене росте просто чудово. А доглядати за нею
навчила одна сусідка по дачі: всі заздрять її врожаям! Ось і я хочу розповісти вам, як це робиться.
Секрет перший
Цибуля не любить глинистого грунту, якщо у Вас такий, потрібно на грядку обов’язково насипати піску, торфу, все перемішати. А ще потрібен слаболужний грунт,
якщо у вас кислий, обов’язково з осені (навесні це робити пізно) потрібно внести доломітове борошно для
розкислення.
Секрет другий
При посадці сівка потрібно опустити його на хвилин
10-20 в розчин марганцівки для знезараження посадкового матеріалу.
Секрет третій
Потім потрібно обрізати вершечки, щоб цибуля швидше проростала.
Секрет четвертий
У рядок насипати трохи звичайної солі, яка допоможе в боротьбі з цибулевою мухою.
Секрет п’ятий
Поруч з грядкою цибулі обов’язково садіть грядку з
морквою, яка знову ж відлякає цибулеву муху. А цибуля,
в свою чергу, відлякує морквяну муху. Так би мовити, користь обопільна.
Цибуля і морква повинні рости поряд!
Секрет шостий
Зробіть три підгодівлі.

1-ша- в фазі двох листочків — гнойова жижа (1 л гною
на відро води) або курячий послід (1 склянка на відро

води) + 30-40 г суперфосфату, попередньо розчиненого
в теплій воді, + склянку золи.
2-га підгодівля через два тижні: суперфосфат — 30 г +
сечовина 10 г + калій 5 г на відро води.
3-тя підгодівля — наприкінці червня — суперфосфат
30 г + сечовина 10 г + калій 5г. Якщо будете годувати на
початку липня — азот (сечовину) виключіть.

Цвіт кульбаби – для підшлункової, серця,
печінки, при підвищеній кислотності шлунка
КІНЕЦЬ КВІТНЯ ТА ПОЧАТОК ТРАВНЯ – ЧАС ЗБИРАННЯ КУЛЬБАБИ
Кульбаба лікує все. Найперше – сік стрілок кульбаби на яких тримається квітка, це найкращий засіб для лікування підшлункової залози, навіть офіційна медицина це визнає.
Для підшлункової
Слід нарвати довільну кількість стрілок кульбаби, промити, провітрити, в долонях згорнути в кульки
і пропустити через м’ясорубку, вичавити сік через капронову панчоху.
Для консервації – на 1 літр соку – 100 мл спирту і 4 столових ложки без верху меду. Вживати першу
дозу – 1 ст. ложку при болях підшлункової, потім по 1 чайній ложці за 30 хв. до їжі, 3 рази на день – 1821 день дотримуючись певного харчування.
Протипухлинна дія – за рахунок сапонінів, які містяться в
коренях, зв’язуючи холестерин, яким харчуються онкоклітини, створюються важкорозчинні сполуки, лишаючи ці клітини поживних речовин, і вони гинуть. Гіркота кульбаби містить
тараксацин, який стимулює і активізує імунний захист. Якщо
вживати сире коріння кульбаби і лопуха при спеціальному
харчуванні – через 10 днів зупиняється ріст ракової пухлини
і вона поступово розсмоктується. Сік зберігати в холодильнику.
Для серця, печінки і підвищеній кислотності шлунка
В жовтих квітах міститься лютеїн, який захищає наш зір і
серце – всім хто має проблеми з зором і серцем, а також судинами – з’їдайте за дві години до сніданку
10-12 стебел кульбаби, повністю розтираючи їх між зубами. При підвищеній кислотності шлунка теж
допомагає, бо містить значну кількість магнію. Очищення печінки і жовчних шляхів – 2 ст. ложки квітів
залити 0,5 л окропу, настояти 30 хвилин, процідити, вживати по 100 мл 4 рази на день за 1 год. до їжі
протягом 2 тижнів. Квіти прив’ялити на 8 годин перед заваркою.
Олія з квітів – зібрати квіти з стеблом, розтерти в макітрі, щоб з’явився сік, заповнити наполовину
скляну банку, залити свіжою з олійні олією доверху, накрити кришкою і виставити на сонце на 1 місяць
– процідити, віджати, тримати на холоді. Накладати лляні серветки, змочені в олії, при шкірних хворобах, застарілих ранах, екземах, опіках, псоріазі, рожі. При захворюваннях шлунку, жовчних шляхів, печінки, селезінки – по 1 ст. л. під час їжі. Розтерте свіже коріння кульбаби розсмоктує пухлини молочної
залози, збільшені лімфовузли, геморойні шишки.
Для лікування епілепсії – 2/3 півлітрової банки коріння, змільченого на 1,0 л самогону – на 15 днів
в темне місце, кожний день збовтуючи. Процідити – по 1 ст. л. 3 рази в день до їди.
При атеросклерозі судин – 1 ч. ложка сухого порошка кореню 3 рази в день перед споживанням їжі.
Найцінніші осінні корені для діабетиків – містять найвищу дозу інсуліну.
Щоб видалити на ногах нарости біля великого пальця, необхідно обережно назбирати в чисту невелику баночку білих відцвівших головок кульбаби з насінням (спочатку всовуєте в горло баночки, потім
обрізуєте ножицями щоб не злетів пух) – в кількості 120 шт. і заливаєте 20 мл нашатирного спирту.
Настояти 21 день. Поцедуру робити перед сном, на ніч, попередньо змастити олією навколо гульки,
саму її не змащуєте, а змочуєте ватку в настоянці і прикладаєте до деформовоного місця на 20–30
хвилин, фіксуючи целофаном і бинтом.
Продам бджолосім’ї (бджола
карпатська) – до 20 вуликів.
Ціна – договірна. Адреса: с.
Беньова, Турківський район, п.
Михайло.
Тел.: 0671082459.

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068)1455866; (066)7215631.
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І ні в якому разі не допускайте надлишку азотних добрив, буде хороше перо, а головки постраждають. З калійних добрив краще всього підійде сірчанокислий калій,
так як цибуля вимоглива до сірки. А від калію залежить
збереження цибулі. Він ще є в золі.
Секрет сьомий
Ні в якому разі не застосовуйте в підгодівлі свіжий
гній і хлористий калій (якщо його і вносити, то тільки з
осені) — відразу ж знизите свої врожаї. Не нехтуйте фосфором — від нього багато в чому залежить величина
цибулин.
Сушимо цибулю правильно!
Секрет восьмий
Дуже важливий, тому що всі ми хочемо, щоб цибуля
зберігалася, як можна довше. Так ось, що б так і було,
необхідно цибулю зібрати вчасно, а саме до перших серпневих дощів. Найкраще — в кінці липня. Встигнете
підмочити не тільки свою цибулю, але і репутацію хорошого городника — вже ніщо не допоможе зберегти цибулю дійсно довго.
Секрет дев’ятий
Звичайно ж, потрібно якомога краще просушити цибулю на горищі, де гуляє вітер. Потім зняти весь засохлий бруд, відрізати висохле перо, залишивши 8-10 см.
Секрет десятий
А ще раджу час від часу перебирати цибулю. Якщо
раптом зіпсується хоча б одна — від неї почнуть псуватися й інші.
Хочете вірте, хочете ні, у мене ріпчаста цибуля зберігається до нового врожаю і довше в паперових мішках
на кухні під столом. Бажаю і вам бути з цибулею цілий
рік!
Максим УРОЖАЙНИЙ.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив ветеринарної служби району глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишнього ветлікаря Комарницького пункту
ветеринарної медицини, Комарницького сільського голови Ігоря
Володимировича Комарницького і висловлює щире співчуття родині покійного.
Турківська районна рада глибоко сумує з приводу передчасної
смерті Комарницького сільського голови Ігоря Володимировича
Комарницького і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив, виконавчий комітет, депутатський корпус Нижньовисоцької сільської ради глибоко сумують з приводу передчасної
смерті Комарницького сільського голови Ігоря Володимировича
Комарницького і висловлюють щире співчуття родині покійного.
Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу передчасної смерті сільського голови Ігоря Володимировича Комарницького і висловлює щире співчуття родині покійного.
Вічна йому пам’ять.
Сільські голови Турківщини з глибоким сумом сприйняли звістку
про передчасну смерть Комарницького сільського голови Ігоря
Володимировича Комарницького і висловлюють щире співчуття
сім’ї, родині і близьким покійного.
Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире
співчуття вихователю ДНЗ Марії Богданівні Комарницькій та донькам – Мар’яні і Діані – з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка та батька. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту
втрати, а світла пам’ять про Ігоря Володимировича Комарницького
назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих.
Учні 9 класу Комарницького НВК висловлюють щире співчуття
однокласниці Мар’яні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька – Ігоря Володимировича.
Вихованці ДНЗ Комарницького НВК та їх батьки висловлюють
щире співчуття вихователю Марії Богданівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Ігоря Володимировича.
Колектив працівників та виконавчий комітет Комарницької
сільської ради глибоко сумують з приводу передчасної смерті
сільського голови Ігоря Володимировича Комарницького і висловлюють щире співчуття дружині Марії, дочкам Діані та Мар’яні, всім
рідним і близьким.
Депутатський корпус Комарницької сільської ради глибоко сумує
з приводу передчасної смерті сільського голови Ігоря Володимировича Комарницького і висловлює щире співчуття рідним і близьким.
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