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Центральна виборча комі-
сія офіційно призначила дру-
гий тур виборів президента 
України на 21 квітня. Для уник-
нення можливих непорозумінь 
Міністерство юстиції розроби-
ло так звану дорожню карту 
виборця.

У першу чергу виборцю ра-
дять перевірити себе у списках. Зробити це можна до 13 квітня. 
Якщо з'ясується, що вас у списку немає, треба якнайшвидше 
звернутися із письмовою заявою до органу ведення Державно-
го реєстру виборців. До заяви слід додати паспорт (тимчасове 
посвідчення громадянина) та його копію.

Якщо голосуватимете не за зареєстрованим місцем про-
живання, подайте заяву до 15 квітня й отримайте посвідчення 
про тимчасову зміну місця голосування. Проголосувати можна 
маючи один з таких документів: паспорт, пенсійне посвідчення, 
тимчасове посвідчення громадянина України.

Міністерство нагадує, що забороняється фотографувати по-
значення у бюлетені, а також передавати бюлетень іншій осо-
бі. За порушення цих вимог  передбачена кримінальна відпо-
відальність.

Четверті в області  
Минулої суботи в Долинській 

проходила фінальна частина 
чемпіонату області з волейбо-
лу серед школярів. У ній взяла 
участь і команда ліцею «Нова 
школа» як переможець своєї 
групи (входили команди Поміч-
ної, Новоукраїнського та Кро-
пивницького районів). За вихід 
у півфінал змагань наші хлопці 
зустрілися з командою школя-
рів Олександрівського району й 
здобули перемогу, а в півфіналі 
поступилися сильній команді з 
Гайворонського району. Таким 
чином наші волейболісти є чет-
вертими в області – нечуваний 
успіх!

Як зазначила на своїй сто-
рінці у фейсбуці директор ліцею 

Ольга Буряк, організатори 
змагань були приємно зди-
вовані тим, що нашій команді 
вдалося обіграти команди, 
які вважалися фаворитами. 
Вона подякувала хлопцям 
та їхньому тренеру Сергію 
Вітряченку за високе місце, 
за вміння боротися до кінця. 
«Ви – наша гордість!» – на-
писала керівник навчального 
закладу.

Сергій ЧОРНИЙ

Переконливий приклад
Жителі Софіївки та Покров-

ського Компаніївського району 
на своїх зборах проголосували 
за приєднання до Компаніївської 
об'єднаної територіальної грома-
ди. 

Їхні прагнення підтримала 
Софіївська сільська рада, яка  
об'єднує ці два населені пункти. 
Вирішальним аргументом за при-

єднання стали результати госпо-
дарювання Компаніївської ОТГ – 
вони значно кращі, ніж були тоді, 
коли сільські ради діяли окремо. 
Завдяки державній підтримці 
нова громада має в своєму роз-
порядженні достатньо коштів 
для утримання та розвитку соці-
альної сфери, поліпшення життя 
людей. 

Перерахунок – автоматичний
З першого квітня на ви-

конання вимог закону «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» в облас-
ті здійснено автоматизований 
перерахунок пенсій працюючих 
пенсіонерів. 

Це торкнулося тих громадян, 
які продовжували працювати піс-
ля призначення пенсії та набули 
24 місяці страхового стажу, або 
якщо після попереднього перера-
хунку пенсії минуло більше двох 
років. 

Відключать електрику
Кіровоградський РЕМ повідомляє, що 15 квітня не подавати-

меться електроенергія на вулицю Дружби в селищі Новому та на 
вулиці Садову і Шевченка у Володимирівці, 17 квітня – у Грузьке, 19 
квітня – на вулиці Садову і Шевченка у Володимирівці, 24 квітня – у 
село Лісне, 25 квітня – в Обознівку, 26 квітня – на вулицю Дружби в 
селищі Новому. 

Дорожня карта виборця

Нові можливості
У кожному корпусі ліцею «Нова 

школа» з'явилися нові інтерактивні 
комплекси, які допоможуть зроби-
ти освітній процес ефективнішим та 
цікавішим. Придбано їх за рахунок 
державної освітньої субвенції та ко-
штів бюджету Катеринівської ОТГ на 
умовах співфінансування. Перше тес-
тування інтерактивної дошки в Кате-
ринівському корпусі провела вчитель-
ка математики Лариса Бурдільна (на 
знімку). Учні 6-А класу були в захваті 
від нових можливостей. 

Наші атакують

Триває всеукраїнська акція 
«За чисте довкілля» – у містах 
і селах повним ходом ведеться 
прибирання  вулиць, інших гро-
мадських територій. В Катеринів-
ці це роблять із застосуванням 
спеціальної тех-
ніки. Зокрема, 
минулого тижня 
наш кореспон-
дент побачив на 
проспекті Гага-
ріна, як трактор, 
оснащений щіт-
ками, замітав до-
рогу, перед тим 
политу з водо-
воза (обидві ма-
шини належать 

ПАТ «Кіровоградське рудоуправ-
ління»).  

– Це той самий трактор, який 
улітку використовуємо для ско-
шування придорожніх бур’янів, 
– пояснив Сергій Тихонюк, дирек-

тор з охорони праці, 
персоналу та соціаль-
но-побутових питань 
ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління».    

А обабіч дороги, що 
веде до центру Кате-
ринівки від  Аварійного 
мікрорайону, в цей час 
трудилися працівники 
КП «Обрій», озброєні 
бензопилами та мото-
косою. Їхнє завдання – 
розчистити узбіччя від 
хащів.

Тим часом в Олексіївці праців-
ники старостату та будинку куль-
тури прибрали біля пам’ятника 
визволителям, а у Володимирівці 
школярі впорядкували територію 
біля корпусу ліцею «Нова шко-
ла», в якому навчаються. 

Велике прибирання триває

Якщо мрієш бути поліцейським
Минулої середи розпочався 

набір на посади молодшого та 
середнього складу поліції об-
ласті. За бажання можна стати 
дільничним, інспектором з ін-
формаційної підтримки, оперу-
повноваженим, поліцейським 
сектору реагування, помічником 
чергового сектору реагування, 
поліцейським ізолятора тимча-

сового тримання, поліцейським 
роти конвойної служби та ін. 

Прийом оnline-анкет та доку-
ментів триватиме до 22 квітня. 
Для отримання  додаткової ін-
формації поліція пропонує звер-
татися за телефонами: (050) 
383 99 96, (067) 523 10 90 або 
за електронною адресою: nabir.
police.kg@gmail.com.

Пожежі почастішали
В Україні спостерігається 

критична ситуація з пожежами у 
природних екосистемах. Про це 
на засіданні Кабміну заявив ке-
рівник ДСНС Микола Чечоткін. 
За його словами, в Україні щодня 
фіксується до 600 пожеж, хоча 
пожежонебезпечний період ще 

не настав. Рятувальники нагаду-
ють, що легковажне ставлення, 
помножене на небезпечні погодні 
умови, часто призводить до ката-
строфічних наслідків. Основною 
причиною виникнення пожеж на 
відкритих територіях є людський 
фактор.

Узялася поліція
Патрульна поліція області 

фіксує стан покриття доріг, узбіч, 
тротуарів, забезпечення види-
мості технічних засобів органі-
зації дорожнього руху. Особлива 
увага приділяється аварійно-не-
безпечним ділянкам дороги, міс-
цям концентрації ДТП та заліз-

ничним переїздам. Інспектори 
вже видали керівникам дорож-
ньо-комунальних та залізничних 
організацій 23 приписи про  усу-
нення недоліків. До адміністра-
тивної відповідальності притягну-
то 33 посадові особи.
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Варто знати
Як призначатиметься  

субсидія  
У травні відбудеться пере-

призначення субсидій на но-
вий рік. Цьогоріч автоматичне 
перепризначення субсидій 
стосуватиметься трьох міль-
йонів домогосподарств. Решті 
потрібно буде оновити заяву та 
декларацію про доходи.

Готівкову субсидію буде 
призначено тим сім’ям, в яких 
станом на травень – червень 
не буде заборгованості за ко-
мунальні послуги. Пенсіонери 
отримуватимуть допомогу го-
тівкою через Пенсійний фонд 
та Укрпошту, ті, хто ще не на 
пенсії – через Ощадбанк.

Ті сім’ї, які станом на тра-
вень – червень матимуть 
борги за комуналку, будуть 
переведені на безготівкову мо-
нетизацію.

Літню субсидію розрахо-
вуватимуть на основі доходів 
громадян, отриманих у 3 – 4 
кварталах 2018 року. Допомогу 
на опалювальний сезон 2019-
2020 рр. – на основі доходів 
1-2 кварталів 2019 року.

Повторно з документами 
– заявою та декларацією про 
доходи – у травні в управління 
соціального захисту населен-
ня необхідно буде звернутися:

– орендарям житла,
– внутрішньо переміщеним 

особам,
– сім’ям, яким субсидію 

було призначено не на всіх за-
реєстрованих, а фактично про-
живаючих в помешканні осіб,

– сім’ям, де є непрацюю-
чі люди працездатного віку, в 
яких або відсутні доходи, або 
вони менші мінімальної заро-
бітної плати,

– сім’ям, в яких відбулися 
зміни у складі сім’ї протягом 
останнього року.

У Міністерстві соціальної 
політики запевнили, що зміни 
критеріїв призначення житло-
вих субсидій не передбачаєть-
ся.

Як підвищити 
швидкість інтернету

Швидкість безпровідного 
інтернету можна підвищити са-
мостійно. Ось кілька порад, як 
цього досягти.

На швидкість з'єднання 
може впливати кілька чинни-
ків: розташування роутера, 
товщина стін, меблі і кількість 
людей, повідомляє англійська 
газета «Сан».

Найперше потрібно регу-
лярно чистити кеш в браузері 
і оновлювати програмне за-
безпечення. Для кращого сиг-
налу треба розмістити роутер 
якомога вище. Проте, не варто 
розташовувати його поруч із 
склом.

Крім цього не потрібно за-
бувати оновлювати антивірус-
ні програми. Забирати трафік 
можуть і програми, які працю-
ють у фоновому режимі. Під-
беріть надійний пароль для 
Wi-Fi, щоб до мережі не могли 
під'єднатися сусіди.

Роутер слід вимикати на 
ніч. Близько 2 тис. міжна-
родних досліджень виявили 
зв'язок між тривалим впливом 
електромагнітного випроміню-
вання на організм і утворенням 
пухлин. Крім того, це випромі-
нювання може бути причиною 
головного болю, мігрені, гіпе-
рактивності і порушень сну.

З Молдавії, Бесарабії, Прикарпаття…  

У грудні 1751 року в Санкт-
Петербурзі відбулося надзвичай-
не засідання Сенату, на якому ім-
ператриця Єлизавета виступила 
з проектом заселення і укріплен-
ня територій від Новомиргорода 
до Таврії і від Інгульця до Півден-
ного Бугу. 

6 січня 1752 року Єлизаве-
та видає указ про заснування 
військових поселень на річках 
Грузькій, Сугоклеї, Аджамці, а 11 
січня дано розпорядження про 
спорудження фортеці між цими 
поселеннями. 

Навесні того ж року почало-
ся заселення цієї території мол-
дованами (з Молдавії, Бесарабії 
і Прикарпаття) і українцями (з 
Черкащини, Полтавщини, Уман-
щини), росіянами (з Курщини, 
Бєлгородщини, Дону). Поселен-
ці, крім землі, яка передавалася 
їм у вічне користування («кожно-
му чину по пропорції»), одержу-
вали від казни допомогу грішми, 
хлібом, тяглом і мали право бра-
ти будівельну деревину з казен-
них дач у Чорному лісі. Перші жи-
телі Грузького їздили волами по 
деревину в Чорний ліс біля Фед-
вара (тепер – Підлісне). Їхніми 
житлами були хати-понори (зем-
лянки). На дві третини понори 
знаходилися в землі. Ставилися 
дерев’яні опори, перепліталися 
очеретом і хмизом, обмазували-
ся глиною. Долівка і стеля – та-
кож очеретяні, обмазані глиною. 
Покрівля – односхильна. У кутку 
землянки – піч і лежанка, над 
землею – два віконця, двері з де-
рева та очерету.

Перший час жити тут було 

тяжко. «Всі ми, поселенці, – пи-
сав пізніше один з них, – в той 
перший рік натерпілися багато 
горя. Користувалися ми диким 
часником, цибулею, різними тра-

вами, поки не завели своїх горо-
дів, жили на сухарях та воді». 
1758 року поселенці починають 
будувати хати-мазанки на дві по-
ловини (з дерева, хмизу, очерету, 
глини), обробляти городи, обза-
водяться худобою. Кожен госпо-
дар мав наділ до 2 десятин біля 
хати, ще 5 – 8 десятин – в степу. 
Головне знаряддя обробітку зем-
лі – плуг із залізним лемешем, у 
який запрягали волів. Одночасно 
поселенці брали участь у будів-
ництві фортеці Єлисавети. 

Заселення Грузького проходи-

ло двома формами: вулична (I і V 
райони) і безсистемно скупчена 
(II, III, IV райони). Вихідці з Мол-
давії і Бесарабії селилися понад 
балкою (I район), вихідці з При-
карпаття – понад річкою Грузь-
кою (II і V райони), вихідці з інших 
частин України – на підвищеннях 
(III, IV, VI райони). Заселення три-
вало 10 років. 

Назва села пов’язана з річкою 
Грузькою (Грузовкою), притокою 
Інгулу. Назвали так річку чумаки, 

один із шляхів яких пролягав від 
Новомиргорода через Марто-
ношу, Панчеве, Каніж, Володи-
мирівку (ці поселення виникли 
на початкуXVII століття). Перед 
місциною, де тепер знаходиться 
Овсяниківка, шлях повертав до 
балки і звідти пролягав до річки, 
через яку в негоду складно було 
переправлятися (казали чумаки, 
що «поламалися на Грузькій-річ-
ці»). Брід був біля теперішньої 
шкільної водокачки, далі доро-
га пролягала нижньою вулицею 
теперішнього IV району, біля ко-

лишньої восьмирічної школи по-
вертала наліво і вела нагору до 
колишньої ферми (через гору, 
яку пізніше назвали Тарасовою). 
Далі шлях ішов до двох могилок 
(на одній з них стояла сторожо-
ва вежа), а звідти, не доходячи 
до теперішнього переїзду на за-
лізниці, – повз Злодійську балку 
понад Інгулом. 

Чумацтвом займалися селя-
ни, козаки, міщани. Вони везли 
на Південь збіжжя, назад – сіль і 
рибу. Щоб займатися чумацтвом, 
треба було мати віз (мажу, паро-
вицю) і хоча б пару волів. Багатії 
мали до десятка волів і маж. Бід-
ніші наймалися до них погонича-
ми.  

У Грузькому чумацтво ви-
никло 1769 року. Місцеві жителі 
приєднувалися до чумацьких ва-
лок, які йшли з Новомиргорода. В 
селі було більше 20 паровиць. По 
2 – 3 паровиці мали заможні се-
ляни Лопата, Раца, Чернявський. 

До подорожі готувалися із 
зими: лагодили вози, відгодову-
вали волів, запасалися харчами. 
Навесні, як тільки пробивалася 
трава, чумаки гуртувалися у вал-
ки. Ватажками валок були най-
досвідченіші чоловіки. Ватажок 
визначав маршрут, місця ночівлі, 
приймав нові паровиці до валки, 
організовував оборону від татар, 
грабіжників, вовків. Валка розтя-
гувалася на 100 метрів і більше. 

Чумакування було престиж-
ним промислом, але небезпеч-
ним. Не один чумак загинув в 
бою з нападниками.  

У одній з валок, які йшли че-
рез Грузьке, навесні 1827 року 
був з батьком тринадцятилітній 
Тарас Шевченко. З його повісті 
«Наймичка» випливає, що їхня 
валка зупинялася на ночівлю 
біля річки Грузької. 

У другій половині XIX століття 
чумацтво зникає. 

Секрети фінської освіти
Фінська система освіти вже 

кілька років посідає перші місця в 
різних міжнародних рейтингах. Фін-
ські діти успішно здають найрізно-
манітніші тести, випереджаючи, зо-
крема, американських і китайських 
однолітків, і це при тому, що їх не 
примушують вчитися з ранку й до 
вечора. Крім того, аж до старших 
класів школярам не 
задають домашніх 
завдань.

Що ж робить фін-
ську систему освіти 
унікальною?

Вважається, що 
шкільні системи в 
багатьох країнах «за-
точені» на результат: 
від дитини вимага-
ється отримати як-
найбільше високих 
оцінок, сертифікатів 
і нагород, тому що 
це полегшить вступ 
до університету. У 
Фінляндії вчителі 
мотивують дітей не на отримання 
якихось відзнак, а на саморозви-
ток. Відтак, тут дитина може вільно 
розповісти вчителю, чого не вміє 
робити і вчитель їй допоможе.

У фінських школах немає голо-
вних і другорядних предметів, та-
лановитих школярів і тих, що від-
стають. При цьому дитина може 
вибрати собі спецшколу, в якій ви-
вчатиме той чи інший предмет по-
глиблено. 

У фінського школяра є право 
проявити свої знання в доступних 

йому формах, а завдання вчителя 
– сприяти йому в цьому. Якщо, на-
приклад, дитина інтроверт (дитина 
в собі) і соромиться виступати пе-
ред класом, учитель може запро-
понувати їй скласти тест з допомо-
гою комп'ютера.

Класи, як і школи, у фінів не 
великі – в середньому по десять 

учнів. Це дозволяє вчителю краще 
знати учня, допомагати йому руха-
тися вперед.

Ще один важливий елемент 
фінської системи – інтеграція учнів 
у міжнародне співтовариство, по-
чинаючи з молодших класів. Цим 
пояснюється велика увага вивчен-
ню іноземної мови. Передбачаєть-
ся, що вже найближчим часом ан-
глійська мова стане в школі другою 
обов'язковою.

(За матеріалами 
інтернет-видань)

Історія

Упродовж кількох десятиліть писав історію Грузького 
тамтешній житель Юрій Єпур, черпаючи інформацію в ар-
хівах у Кіровограді, Києві, Ленінграді, а видати її книжкою 
не зміг – не знайшлося грошей. Пропонуємо увазі читачів 
«Нашої громади» розділ праці Юрія Семеновича, де йдеться 
про заснування Грузького та про те, як його перші жителі 
чумакували. 

Мова – про такого собі 
Івана Данка (на знімку), який, 
тридцять років тому залишив-
шись без роботи  
(закрили чавуно-
ливарний завод, де 
працював), пере-
брався із селища 
Нового в Миронів-
ку, що неподалік 
від Володимирівки, 
де й мешкав у за-
недбаній чужій хаті, 
перебивався ви-
падковими заробітками, поки 
не трапилася біда. 

– Я, коли був ще сільським 
головою, час від часу заходив 
до Данка, – розповів  викону-
ючий обов’язки володимирів-
ського старости Сергій Євен-
ко. – Головна його проблема 
– у відсутності паспорта гро-
мадянина України, але Іван 
і слухати не хотів, щоб обмі-
няти радянський паспорт на 
український. Він пас людям 
скот, ті його годували. Мину-
лого року його забезпечував 
безплатними обідами фер-
мер Юрій Григорчук, я про 
це подбав. Того ж року Івана 
паралізувало. Я наполіг на 
тому, щоб його госпіталізува-
ли. Лікували його в районній 
лікарні, а перед тим обсте-
жили (навіть МРТ зробили) в 

обласній, причому безплатно. 
Лікарі сказали: пацієнт має 
шанс. Підлікували його, по-

ставили на ноги. І 
призначили другу 
групу інвалідності, 
довічно. Постало 
питання про пен-
сію, а паспорта 
громадянина Укра-
їни в чоловіка не-
має. Повіз я його в 
міграційну службу. 
Молоді службовці, 

як побачили радянський пас-
порт, здивувалися: «Де це ви 
такого дядька взяли?» На по-
чатку цього року  виготовили 
Іванові паспорт, у формі ID-
картки. Зареєстрували його в 
гуртожитку в селищі Новому. 
У фіскальній службі присво-
їли ідентифікаційний номер, 
видали відповідну довідку. 
Тепер оформляємо пенсій-
не посвідчення. Скоро Данко 
отримає першу пенсію. Тільки 
от жити йому немає де. По-
вертатися в Миронівку немає 
сенсу – хата, в якій проживав, 
непридатна для проживання. 
Поки що чоловік – у райлі-
карні. У психоневрологічний 
інтернат його не беруть. На-
магатимемося влаштувати 
Данка в інший заклад.   

Віктор ІВАНЕНКО 

Не хотів отримувати 
український паспорт. 

Поки не припекло
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Про це писала 
«Зоря комунізму»

За свиріпою 
нічого не видно  
«Кажуть, що в колгоспі імені 

Чапаєва є освічені агрономи, 
досвідчені механізатори, є й 
агрохімік. А от роботи їхньої не 
видно. Судіть самі. В господар-
стві 587 гектарів насінницьких 
посівів озимих культур. Траво- 
стій у задовільному стані. Та всі 
поля вкриті свиріпою. Насінні 
ділянки ярих зернових і зерно-
бобових культур, які займають 
434 гектари, теж заросли свирі-
пою. Насінні ділянки проса теж 
гинуть під цим бур’яном. Воло-
дарює він і на горосі, соняшни-
ку, кукурудзі». Цю замітку опу-
бліковано в «Зорі комунізму» 
за 1 липня 1976 року. 

Зупинити крадіжки 
комбікорму 

«Щастя щоденних тур-
бот». Так називається нарис 
про подружжя Удодів, жите-
лів Обознівки, надрукований 
в районній газеті за 7 вересня 
1976 року. Розповідається, що 
Борис Андрійович та Марія Не-
сторівна – не просто завзяті до 
роботи колгоспники, вони – ще 
й активісти, непримиренні до 
недоліків в господарстві. Так, 
Марія Удод  на засіданні парт-
групи на фермі прямо заявила: 
«Окремі тваринники виносять 
з ферми комбікорм», через 
що несвідомі колгоспники по-
чали дивитися в її бік скоса, а 

свідомі обрали партгрупоргом. 
Наголошується, що Борис Ан-
дрійович і Марія Несторівна 
виростили гідними людьми 
своїх дітей.    

Успіх пташників 
«Успішно справляється із 

взятими на перший рік деся-
тої п’ятирічки соціалістичними 
зобов’язаннями колектив пта-
хоферми колгоспу імені Горь-
кого. Тваринники виконали 
план виробництва та продажу 
державі яєць. Взірцево тру-
дяться А. і Г. Профатила, А. і 
Л. Мамонови, Г. Драч, Ю. Гачу-
ков, А. Чмихун, Т. Костишина», 
– написала «Зоря комунізму» у 
випуску за 9 вересня 1976 року.

Подарунок 
на весілля  

«Будинок культури рудни-
ка вогнетривких глин перепо-
внений святково одягненими 
людьми. Сяють щасливими 
посмішками обличчя Галини 
Лиходід та Віктора Мамалиги. 
Це на їхнє весілля зібралися 
рідні, друзі, односельці. Моло-
дих сердечно привітали ком-
сомольський ватажок І. Бабій, 
голова виконкому Обознівської 
сільради М. Гребенюк. А секре-
тар парторганізації підприєм-
ства Б. Печеранський вручив 
їм ордер на квартиру». Цю за-
мітку опубліковано в районці за 
21 вересня 1976 року. 

Семеро людей  у Володи-
мирівці визнано такими, 

що потребують соціальних по-
слуг. Ними опікується Світлана 
Токаренко, яка працює у со-
ціальній службі Катеринівської 
сільської ради.

– Семеро – це небагато, – 
каже вона. – Раніш у мене було 
підопічних і тринадцять, і чотир-
надцять, з яких двоє – лежачих. 
Їм, лежачим, треба було і в хаті 
натопити, і їсти зварити, і наго-
дувати, і перестелити постіль. І 
з ложки їх годувала. Я на цій ро-
боті – майже п’ятнадцять років. 

За словами Світлани То-
каренко, коли вона починала 
працювати соцпрацівницею, по-
боювалася: що робити, якщо 
прийдеш до людини, а вона – 
мертва? Згодом страх зник. На-
томість відчула, що спілкуватися 
зі стариками – не лише клопітно, 
а й приємно.      

– Цікаві люди є, – стверджує 
соцпрацівниця. – Наприклад, до-
глядала я Віру Харлампіївну Ко-
валенко, вона колись працювала 
обліковцем у колгоспі, любила 
згадувати про молодість. А яка 
завзята була Олександра Григо-
рівна Лось! Вже з ліжка підвес-
тися не могла (після перелому 
стегна), а зарядку робила лежа-
чи, ще й казала: «Залежуватися 
не буду, встану обов’язково». І 
все пісень співала. Лежить сама 
в хаті і співає. Олександра Гри-
горівна розказувала, як прове-
ла коханого на війну, як він, по-
вернувшись, знайшов собі іншу, 
як ростила дитину від нього, як 
працювала в колгоспі. А ще ба-
гато читала. Дуже начитана ба-
буся була.

– Це вже друге покоління, 
яким опікуюся, – веде далі Світ-
лана Токаренко. – Наприклад, 
серед теперішніх моїх підопічних 
–  Володимир Федорович  Воло-
шин. Раніш доглядала за його 
матір’ю. Вона, колишня вчитель-
ка початкових класів, як злягла 
після перелому стегна, мені і ві-
рші читала, і пісень співала. Усі, 
за ким я доглядала, залишилися 

в пам’яті. 
Роботи у соцпрацівниці Тока-

ренко, за її словами, вистачає: 
треба купити для підопічних хліб, 
інші харчі (найулюбленіші ласо-
щі стареньких – сирки, сметана), 
ліки (за ними їздити доводиться 
в Кропивницький), принести в 
помешкання води, в холодну ж 
пору – дров. А як хто просить 
прибрати в хаті чи побілити сте-
лю, Світлана Миколаївна робить 
і це. Страви вона нині нікому не 
готує – більшості це поки що під 
силу, а Тамарі Іванівні Волк та 
Олені Василівні Вариш, які лед-

ве пересуваються, у куховарстві 
допомагають чоловіки. Напри-
клад, Тамара Волк любить пекти 
хліб, пиріжки, тож Валерій Ми-
колайович підносить їй все, що 
треба для цього.

– Щоправда, останнім часом 
Валерію Миколайовичу теж тяж-
ко ходити, – каже Світлана Тока-
ренко. – Він – великий трудівник, 

непосида. Город і додаток у Вол-
ків завжди як картинка були. Що 
таке, питаєте, додаток? Додат-
ковий город за межами двору. Я 
Волкам допомагала збирати гар-
бузи, кукурудзу. Валерій Микола-
йович ще й базарював – їздив з 
овочами, фруктами в місто, тор-
гував там на ринку. Тепер Волки 
обходяться без додатка.   

Далі Світлана Токаренко 
веде мене до декого зі своїх підо- 
пічних. Насамперед – до 79-літ-
ньої Параски Спанчак.

– Вона дояркою працювала, 
вироблена дуже, – розповідає 

про Параску Миколаївну соц- 
працівниця дорогою до її хати. А 
я про це знаю, бо вже якось був 
у пенсіонерки Спанчак у гостях. 
Привітавшись з нею, питаю, як її 
хазяйство – кицька. 

– Любить «кіт-кіт», – госпо-
дарка має на увазі «Kitekat». 
І переводить мову на головну 
тему тижня: – А ви чули: Поро-

шенко і Зеленський ідуть здава-
ти аналізи? 

Говоримо про політику і 
з’ясовуємо, що стоїмо на одна-
кових позиціях. 

Що ж до соціальних послуг, 
Параска Спанчак задоволена 
роботою Світлани Токаренко 
– та і в магазин сходить, і води 
принесе, і дрова, які купила пен-
сіонерка, із своїми синами в її 
двір занесла.  

Наступна наша адреса – до-
моволодіння Варишів. Там за-
стаємо, крім Олени Василівни та 
Василя Федоровича, їхніх сусідів 
– Миколу Коваленка, його дру-
жину Тетяну і її дочку Вікторію.

– Хворію, третій рік – на во-
зику, – бідкається Олена Вариш. 
– Добре, що Свєта є. Вона – як 
дочка. Торік і в спальні перед 
Пасхою побілила, і рушники та 
занавіски чисті почепила. Літом 
дідові моєму помагала сапать. 
А мені – помідори закручувати. 
І в магазин сходить, і за ліками. 
Скоро – знову Пасха, Свєта по-
чепить чисті занавіски.

Запитую Варишів, чи часто у 
них бувають сусіди. 

– Віта захворіла, уколи їй 
роблю, – пояснює Олена Васи-
лівна. І я згадую позаминулоріч-
ну публікацію в нашій газеті, де 

йшлося про багаторічну роботу 
Олени Вариш у сфері охорони 
здоров’я (довго працювала мед-
сестрою у місцевій дільничній 
лікарні, бувало, по півроку замі-
няла там лікаря). Виявляється, 
ветеранка сільської медицини і 
тепер допомагає землякам: уко-
ли робить, а коли амбулаторія 
зачинена, до неї йдуть на кон-
сультації.   

А ще Олена Василівна зна-
ходить втіху у в’язанні (раніш же 
й картини вишивала), у читанні. 

– Он дід повну сітку з бібліо-
теки приніс, – показує.  

Беру ті книжки. Там і «Моло-
дая гвардия» Фадєєва, і «Воз-
любленная кюре», і «Скромница 
в ловушке», і «Поцелуй из про-
шлого» невідомих мені авторів 
– здається, романи про кохання. 

– Життєві книги, – характери-
зує їх Олена Василівна.  

– Усі, за ким доглядаю, люб- 
лять поговорити, – каже Світла-
на Токаренко, коли ми, попро-
щавшись з Варишами, йдемо 
вулицею. – Старенькі, як бачать 
мене серйозною, питають, чи не 
болить щось. З ними треба бути 
веселою.

Віктор КРУПСЬКИЙ 

І води та дров занести, і в магазині 
скупитися, і поговорити...  

Четвертий тиждень всіма села-
ми Катеринівської ОТГ по визна-
чених днях їздить сміттєвоз, який 
належить КП «Обрій», і забирає 
побутові відходи.

– Чимало жителів Олексіїв-
ського старостинського округу 
охоче користується цією послу-
гою, – розповідає виконуюча 
обов’язки олексіївського старости 
Любов Стогнєєва. – Графік, за 
яким їздить сміттєвоз, коригував-
ся за участі людей, і нині  їх цілком 
влаштовує те, що кожного вівтор-
ка  у другій половині дня машина 
обслуговує Олексіївку, Осикувате, 
Мальовниче, а кожної середи, теж 
пообіді, – Лісне. 

До того ж, за словами Любові 
Стогнєєвої, машина обладнана 

механізмом, завдяки якому 
висипати сміття в її ємність – 
дуже зручно.  

– А якщо комусь із старень-
ких важко це зробити, йому 
допоможе водій, – запевняє 
в.о. олексіївського старости. – 
Сама користуюся послугами 
з вивезення відходів й іншим 
раджу .   

– Люди привчаються до 
цивілізованого поводження з 
відходами, – ділиться вражен-
нями від нової послуги вико-
нуючий обов’язки володими-
рівського старости Сергій Євенко. 
– По середах перед сімнадцятою 
годиною, коли у Володимирівку 
має приїхати сміттєвоз, місцеві 
жителі виходять на вулиці з від-

рами і пакетами, наповненими 
відходами. Але ознак масового це 
явище ще не набуло. Дехто, чого 
гріха таїти, продовжує спалювати 
сміття. 

Віктор ІВАНЕНКО 

Відходи забирає комунальний сміттєвоз 

Перший овоч на весняному столі
Редиска 

– найбільш 
ранній і один 
з найбажа-

ніших овочів 
на нашому 

столі. Її хочеться 
їсти щодня – дається взнаки зи-
мова нестача вітамінів. Але чи 
всім можна їсти багато редиски?

Найчастіше ми споживаємо 
тільки коренеплоди. Однак моло-
де листя теж годиться в їжу. Воно 
навіть більш вітамінне, ніж плоди, 
і смакує в легких весняних сала-
тах, виняток становлять лише 
колючі варіанти. Зелень редиски 
багата на фолієву кислоту, яка 
дуже потрібна вагітним жінкам, 
оскільки допомагає плоду пра-
вильно розвиватися.

В редисці міститься практич-
но вся група В, вітаміни С і РР, а 
також калій і кальцій, фосфор, за-
лізо і магній. У ній багато фітонци-
дів, клітковини і ефірних олій. Ха-
рактерну гостроту надає плодам 
гірчична олія, яка має властивість 
збуджувати апетит.

В 100 г редиски міститься 
всього 19 кКал. На білки припа-
дає 1,2 г, жири – 0,1 г, вуглеводи 
– 3,4 г.

Усього 250 г коренеплодів 
забезпечують людину денною 
нормою вітаміну С. Редиска до-
помагає справлятися з цілим 
рядом захворювань: нормалі-
зує перистальтику кишківника; 
активізує обмін речовин, упо-
вільнює пухлинні процеси і при-
гнічує їх розвиток; зменшує кіль-

кість шкідливого холестерину 
та цукру; підвищує еластичність 
судин, а значить, поліпшує ро-
боту серцево-судинної системи;  
вирівнює колір обличчя і знімає 
набряки; володіє жовчогінною 
дією; її добре вживати при цукро-
вому діабеті, подагрі та ожирінні. 

!Постійне вживання редис-
ки може нашкодити навіть 

здоровій людині, але особливо 
обережними треба бути людям 
із: захворюваннями травного 
тракту, особливо при загострен-
ні; виразками, оскільки навіть 
невелика кількість коренеплодів 
може викликати їх загострення; 
порушеннями в роботі жовч- 
ного міхура, печінки і 12-палої 
кишки.

Василь Вариш Олена Вариш

Світлана Токаренко зі своєю підопічною Параскою Спанчак



Почався 
сезон алергій

Алергія – реакція організму на чужорідний 
білок. Може вперше проявитися в дорослому 
віці на алерген, із яким раніше організм не 
стикався. За 10 років алергія вийде на одне 
з перших місць серед причин захворюваності 
людей. Незахищені й люди із села. Вони хоч 
і їдять свої овочі та м'ясо, але вирощують їх 
на комбікормі та мінеральних добривах. А це 
все хімія.

Береза зацвітає перша, за нею вільха, лі-
щина й дуб. Це одні з найпоширеніших при-
родних алергенів. Далі цвістиме різнотрав'я 

й тополя. При 
алергії набрякає 
слизова дихаль-
них шляхів, іно-
ді проявляється 
кон'юнктивіт. За-
кладає ніс, дере 
в горлі й нижче 
– аж до бронхів. 
Пече у грудях, 

зникає апетит і з'являється слабкість. Без лі-
кування триває кілька місяців.

При алергії на березу не можна їсти яблу-
ка, груші, сливи, вишні та черешні. Людям з 
алергією на вільху – ківі. На дуб – усі види горі-
хів, окрім арахісу. Це алергосуміжні продукти. 

Для обстеження на тип алергії роблять 
алергоскринінг. Залежно від результатів, лікар 
призначає протиалергенні препарати і термін 
їх застосування. Дітей від алергії лікують так 
само, як дорослих. Головне, приймати препа-
рати відповідно до віку.

► У 80% випадків меланома розвивається 
в результаті переродження доброякісної ро-
димки. Зазвичай призводить до цього надмір-
ний вплив ультрафіолету, хоча ставати зло-
якісними можуть й утворення, розташовані на 
захищених від сонця ділянках тілах. Найчасті-
ше розвиваються меланоми на спині, грудях і 
кінцівках.

► У нормі родимка є пласкою або трохи 
виступає над рівнем шкіри. Має форму пра-
вильного кола або овалу. Краї її повинні бути 
рівними.

► Здорові родимки зазвичай симетрич-
ні: якщо умовно провести посередині такого 
утворення лінію, обидві половинки мають 
бути однаковими. Зміна форми може свідчити 
про переродження.

► Текстура родимки повинна бути глад-
кою. Поява на ній наростів, лущення або 
струпу є тривожним знаком й потребує кон-
сультації дерматолога. Звернутися до лікаря 
слід й у випадку, якщо краї утворення стали 
«посіченими».

► Не варто хвилюватися, якщо родимка 
менша 0,6 см. Більші слід регулярно оглядати 
на предмет зміни кольору, текстури й розміру.

► Нормою є, якщо під впливом сонячних 

променів родимка злегка потемніла. Насторо-
жити ж повинні різкі зміни кольору: з блідого 
на темно-коричневий, зі світло-шоколадного 
на чорний. Тривожною ознакою є поява нерів-
номірного забарвлення. Приміром, якщо ро-
димка посередині чорна, а по краях червона, 
рожева чи ледь темніша від кольору засмаги.

► Здорова родимка не повинна боліти. 
Якщо кровоточить, сочиться, свербить або зу-
мовлює підвищену чутливість шкіри, це може 
бути симптомом переродження.

► Особливо уважними до стану родимок 
слід бути тим, у кого в родині були випадки за-
хворювання на рак шкіри.

Великодні паски
Простий рецепт

300 г борошна, 125 мл моло-
ка, 20 г дріжджів, 3–6 ст. л. цу-
кру, дрібка солі, 150 г масла, по 
50 г родзинок і цукатів, 2 яйця. 
Глазур: 250 г цукрової пудри, 1 
білок, 2 ч. л. лимонного соку. 

Усі продукти мають бути 
кімнатної температури, масло – 
розтоплене. У ємність викласти 
всі продукти, добре перемішати 
міксером, накрити плівкою і по-
ставити в холодильник мінімум 
на 18 год. (t 5–6°C). Форми для 
пасок змастити, застелити пер-
гаментом і викласти тісто, запо-
внюючи на 1/3. Дати піднятися 
в теплі і випікати в нагрітій до 
180°С духовці 20–30 хв. Для 
глазурі все добре розмішати і 
покрити теплі паски.  

 Львівська бабка 
Тісто: 750 г борошна, 1,5 

скл. молока, 8 жовтків, 100 г 
дріжджів, 150 г масла, 150 г 
цукру, 1/2 ч. л. солі, ваніль, по 
50 г родзинок і цукатів, 3 гіркі 
мигдалини. Сироп: 200 г цукру, 
1,5 скл. води, сік і цедра 0,5 ли-
мона, кілька крапель ромової 
есенції. Помадка: 200 г цукру, 6 
ст. л. води, 1 ч. л. масла, 1/2 ч. 
л. оцту, кілька крапель ромової 
есенції, сік 0,5 лимона. 

Д р і ж д ж і 
розвести в те-
плому молоці 
з 1 ст. л. цу-
кру. Коли по-
чне бродити, 

влити опару у посуд з борош-
ном, посолити, додати розтерті 
з цукром жовтки, ваніль і місити 
тісто. Під кінець вимішування 
додати розтоплене масло і мі-
сити, поки тісто не вбере весь 
жир, всипати родзинки, нарізані 
цукати, натертий мигдаль, пе-
ремісити, накрити і поставити 
в тепле місце. Заповнити фор-
ми (дно застелити пергамен-
том) тістом на 1/3 і дати піді-
йти. Змастити яйцем і випікати 
при 190–200°С 40 хв. Спечені 
баби на другий день наколоти 
дерев’яною паличкою в кількох 
місцях, скропити сиропом, щоб 
добре наситилися, після цьо-
го змастити помадкою. Сироп: 
розтопити цукор, додати кілька 
крапель ромової есенції і цедру, 
ретельно розмішати. Помадка: 
цукор залити гарячою водою, 
додати оцет і варити до загус-
тіння, зняти з вогню і розтерти, 
додавши масло. Коли маса по-
чне біліти, влити лимонний сік і 
додати ромову есенцію.

Паска з білим 
шоколадом

350 г борошна, 75 г моло-
ка, 30 г дріжджів, 4 ст. л. цу-
кру, 2 яйця, 4 жовтки, 2 ст. л. 
кисломолочного сиру, 120 г 
розм’якшеного масла, 150 г 
тертого білого шоколаду, вані-
лін, лимонна цедра.

Приготувати опару з дріж-
джів, теплого молока, 1 ч. л. 
цукру і 2 ст. л. борошна, зали-
шити в теплі на 20 хв. У решту 
борошна всипати цукор, про-
тертий сир, дрібку солі, вбити 
цілі яйця і жовтки, перемішати. 
Влити опару і місити, поки тісто 
не відлипатиме від рук. На тісто 
викласти шматочки м’якого мас-
ла, накрити вологою серветкою 
і залишити в теплі на годину. 
Далі тісто старанно вимішати 
з маслом, шоколадом, ванілі-
ном і лимонною цедрою. Форму 
змастити маслом і посипати бо-
рошном. Тісто викласти у фор-
му, накрити вологим рушником і 
залишити в теплі ще на годину. 
Випікати при 160ºС 70–80 хв.
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Ваше здоров'я

На календарі – квітень, що-
дня світить сонечко, але ранки 
ще прохолодні. У Катеринівці – 
всі в очікуванні справжнього по-
тепління, щоб уже поратися на 
городах, квітниках і не боятися, 
що пізній приморозок може на-
робити шкоди. Жде й природа, 
щоб вибухнути зеленню, біло-
рожевим цвітом – ото буде кра-
са!  

Як на мене, будь-якої пори 
року Катеринівка не виглядає 
сірою, похмурою, а надто тепер 
– прибрана, як світлиця в до-
брої господині. Життя тут не за-
непадає, навпаки – змінюється 
на краще. І стається це завдяки 
людям – роботящим, не байду-
жим. Слова ці комусь можуть ви-
датися занадто пафосними, але 
ж правда: в усі часи  Катеринівка 
трималася саме на таких її жите-
лях. І не важливо, хто яку посаду 
займав.

Олені Миколаївні Горловій 
випало трудитися на культур-
ницькій ниві. З 1966 по 1989 
роки завідувала сільською біблі-
отекою. 

– Книга в ті часи була най-
головнішим джерелом знань, 
– каже, – тому й бібліотеці при-
ділялася велика увага. Оскіль-
ки вона належала профспілці 
рудника, ніколи не виникало 
проблеми з коштами для її попо-
внення: я через міжспілчанську 
бібліотеку замовляла нові книги, 
привозила рахунок і його завжди 
оплачували.    

Вона мала залучити до ре-

гулярного читання не менше 
п‘ятисот читачів, та їх було зна-
чно більше. 

– Не у всіх був час на від-
відини бібліотеки, – продовжує 
Олена Миколаївна, – то я раз 
на тиждень їхала з книжками на 
виробництво. Де нині гараж, там 
раніше була й контора рудника, 
і всі працівники там збиралися.

Вона й досі пам‘ятає най-
активніших читачів – Василя 
Баланду, Галину Кремсал та ба-
гатьох інших. Водії, екскаватор-
ники, слюсарі, диспетчери – всі 
читали. 

– Яку літературу замовляли 
найчастіше? – перепитує жін-
ка. – Історичну. Якогось року я 

отримали зібрання творів Олек-
сандра Дюма, то за ним займали 
чергу. Ще користувалися попу-
лярністю романи Юрія Мушкети-
ка – «Серце і камінь», «Крапля 
крові», «Яса». Не залежувалися 
на полицях і твори Володимира 
Малика про козаків. Жінки пе-
ревагу віддавали романам про 
кохання. Чи не щодня до бібліо- 
теки навідувалися школярі за 
творами, які мали читати за про-
грамою.

Окрім роботи в бібліотеці, 
Олена Миколаївна долучалася 
до художньої самодіяльності. 
Була учасницею вокальної групи 
«Червона калина», якою керу-

вала Тетяна Губрій – нинішній 
художній керівник Обознівського 
будинку культури. 

– Співали дуже гарно, – зга-
дує, – тому й запро-
шували нас на різні 
районні та обласні 
фестивалі, побува-
ли зі своїми піснями 
навіть у столиці. 

Зізнається, всю-
ди встигала, бо за-
вжди її розуміли 
вдома. Чоловік, 
Микола Павлович, 
сам багато років на 
громадських заса-
дах очолював ве-

теранську організацію. Працю-
вав і електриком, і машиністом 
екскаватора, й оператором на 
асфальтовому заводі. А позна-
йомилася з ним в Хабаровсько-
му краї, куди її направили після 
закінчення Кіровоградського бу-
дівельного технікуму.

– Він ще й війну захопив, – 
розповідає про чоловіка Олена 
Миколаївна. – На фронт при-
звали в сімнадцять, воював зе-
нітником. Коли ми побралися, 
вирішили переїздити на мою 
батьківщину, в Катеринівку. Сам 
він був з Росії, з Тамбовської об-
ласті. 

Каже, чоловік ніколи не си-

дів без діла, зна-
ходив собі роботу, 
а як голова вете-
ранської організації 
допомагав людям 
оформити пенсію, 
розв‘язувати по-
бутові проблеми. 
Згадує про нього в 
минулому часі, бо 
вже п‘ять років ми-
нуло відтоді, як Ми-
коли Павловича не 
стало. Залишилися 
діти – сини-близ-
нюки Володимир 

і Сергій, четверо внуків, і вже є 
стільки ж правнуків. Олена Ми-
колаївна тішиться всіма ними – 
хай живуть здорові і щасливі!

А поряд з нею – ще одна 
жива істота, кіт Кузя. Йому вже 
шість років, але, поки ми розмов-
ляємо, він демонструє неабияку 
вправність – легко вистрибує на 
високу шафу.

– З Кузею не засумуєш, – 
хвалить кота Олена Миколаївна 
й бере його на руки. – Куди я – 
туди й він. Йду в магазин – він 
проводжає мене до кінця про-
вулку, потім зустрічає. 

Разом вони проводжають 
мене до хвіртки, де я їх і фото-
графую. До цієї світлини додаю 
ще з сімейного альбому Олени 
Миколаївни – де вона з чолові-
ком і де з учасницями вокально-
го гурту.

А Катеринівка ось-ось вкотре 
одягнеться в білий наряд наре-
ченої…

Валерій М‘ЯТОВИЧ

В ті часи книга була 
основним джерелом знань

Меланома: як відрізнити 
звичайну родимку від небезпечної

Меланома – одна з найбільш агресивних форм раку. Розвивається із клітин, що ви-
робляють пігмент меланін. Він поглинає ультрафіолетове випромінювання й надає 
шкірі кольору засмаги. Меланома швидко росте й починає розсіювати метастази по 
всьому організму, через що відбувається ураження багатьох органів. Головною про-
філактикою меланоми є вчасна діагностика, важливою частиною якої – самообсте-
ження.

Подяка
Висловлюю щиру подяку 

Валентині Андріївні Дубовій 
за передану Катеринівській 
сільській бібліотеці добірку 
художньої літератури.

Наталія Ралко,
завідуюча бібліотекою 


