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„А ми живі, нам треба поспішати

Зробити щось, лишити по собі".
Ліна Костенко
Сьогодні у такий важкий для України час військової агресії, коли встало
питання захисту незалежної України, вся країна гуртується в допомозі нашим
захисникам. Допомога різноманітна. Не стоять осторонь і книгозбірні
Гайворонської
централізованої бібліотечної системи
разом з своїми
користувачами. Поряд із організацією фінансової та благодійної допомоги
проводять заходи по підняттю морального духу наших військових. Спільно
збирають необхідні речі, продукти, солодощі, дитячі малюнки, листи та
обереги солдатам. Святково оформлені подарунки передають через
волонтерів воїнам АТО.
Бібліотекар Соломіївської
бібліотеки
Таміла
Володимирівна
Комайгородська
була
координатором
по
збору
необхідних речей для воїнів.
Бібліотекар
Жакчицької
сільської філії Дядинчук Оксана Сергіївна з своїм чоловіком власним
транспортом збирали овочі та фрукти, які відвезли до Заваллівської церкви,
де їх перероблять і передадуть в зону АТО. Всі книгозбірні приєднатися до
акції „Бібліотека українського воїна".
Більшість бібліотек долучилися до плетіння
маскувальних сіток.
Допомагали всі небайдужі
читачі, приємно що з великим задоволенням
працювали і діти.
1 г:,
Силами громади села
Казавчин проведено
фестиваль козацької слави „Казавчин-фест",
в
організації якого бібліотекар та постійні читачі
приймали активну участь.
В рамках фестивалю
проведено цілий ряд тематичних заходів. Також
проводилась безпрограшна лотерея та продаж
традиційних козацьких страв, кошти від яких було
передано в зону проведення АТО (більш ніж 21
тисяча гривень). Приблизна кількість учасників
1500 осіб.
В центральній районній бібліотеці відбулась зустріч
з героями, очевидцями, безпосередніми учасниками
бойових дій в зоні АТО - Сальченко Костянтином та
Маліновичем Сергієм, які повернулися із зони бойових
дій і на даний час перебувають на службі у
військкоматі.
Герої відповідали на питання, які
цікавили запрошених, розповідали, що їм довелось
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пережити, про мужність українських бійців, які захищають територіальну
цілісність України. Продемонстровані фото та відеоматеріали дали
можливість у повній мірі відчути увесь драматизм ситуації у зоні проведення
АТО.
На завершення, щоб відволікти героїв та запрошених від нелегких
спогадів і тривожних думок, всі пригостилися чаєм, кавою та солодощами.
Могильненська б/ф № 13 спільно з школою
організували вечір-зустріч „За Україну, за її волю,
за честь, за славу за народ",
присвячений Дню
захисника Вітчизни
з учасниками АТО. Захід
проходив у теплій і дружній обстановці. Ведучі
віршованими рядками дякували учасникам АТО за
те, що стали на захист нашої країни.
.А щоб
відволікти бійців, підтримати їх та підбадьорити
виконали концертні номери. На завершення заходу гостям були подаровані
на згадку квіти та подарунки.
В Сальківській б/ф №17 відбулася зустріч з
воїнами АТО Федурко О.І. та Гужил Д. Завідуюча
познайомила присутніх із запрошеними та надала
їм слово. Солдати розповідали про службу,
бойових побратимів, нелегку операцію, у якій їм
прийшлося брати участь, про героїзм та відвагу.
Потім усі разом переглядали та обговорювали
відео, які принесли з собою
гості. Захисникам вручили квіти та
сфотографувалися з ними на згадку.
Заваллівська філія спільно зі школою запросили
на зустріч Дяченка Олександра Петровича.
Військовослужбовець у
подарунок приніс
український
прапор
з
автографами
та
побажаннями бійців з своєї бригади. Олександр
розповідав про життя військових, про солдатську
єдність, про військові будні. Від імені бійців
щиро подякував усім за моральну підтримку і
зазначив, що вона для воїнів є надзвичайно важливою. Від присутніх
прозвучали слова подяки і шани бійцям за їх бойовий дух, незламний
характер та жагу до перемоги. Особливо вразила пісня у виконанні дітей
„Ми хочемо миру".
Присутні
теж подякували воїнам, написали їм листи, намалювали
малюнки, виготовили обереги і вітальні листівки з Новорічними святами та
побажаннями на національному прапорові і передали військовослужбовцям.
Патріотичному
вихованні
підростаючого
покоління сприяла зустріч з учасником АТО
Лисогорою І..М. „Хоробрі серця" /Солгутівська
ЗОШ
та
Солгутівська
б/ф
№18/.
Військовослужбовець під час відпустки завітав до

школи. Іван Миколайович розповів про військові будні, про навчання на
полігонах, про те, як знання з військової підготовки та фізичної культури
допомагають йому нести службу, закликав присутніх добре навчатися та
займатися спортом. Для гостя подарували невеличку концертну програму, а
читачка сільської книгозбірні Новікова Оля прочитала вірша „Я не хотів
стріляти мамо", який написала місцева поетеса Юлія Баришнікова і
присвятила його односельцям, які беруть участь в антитерористичній
операції на Сході України.
Казавчинська бібліотека спільно з працівниками Казавчинського та
Хащуватського сільських будинків культури провели літературно-музичну
композицію „З Україною в серці". До святкової зали було запрошено
захисників України, демобілізованих і учасників АТО, ветерана Другої
світової війни Лук'янчук СЯ. та ветеранів трудового фронту, воїнвінтернаціоналістів а також сім'ї тих бійців, які на той момент перебували на
сході України. Кожному з них було присвячено окремий номер концертної
програми та вручено хліб на рушнику в знак вдячності за їх подвиг. Присутні
хвилиною мовчання вшанували пам'ять солдатів, котрі не повернулись з поля
бою, поклавши власне життя на вівтар свободи нашої Батьківщини,
поіменно згадали земляків, котрі загинули в АТО.
До Дня Конституції Казавчинська сільська рада, сільска бібліотека
спільно з громадською організацією „Воїни світла Прибужя" провели
спортивні змагання „Щоб козацька слава повік не пропала" з метою
моральної підтримки захисників та підняття духу як військових, так і
пересічних громадян, реабілітації учасників АТО.
На початку свята зі словом звернулися до всіх присутніх організатори
Манзюк Сергій Миколайович (сільський голова) та Засядьвовк Роман
Павлович (голова ГО "Воїни світла Прибужжя"), привітали учасників,
побажали перемоги найкращим та представили головного суддю змагань Бугу Богдана Володимировича, спортсмена, журналіста, співавтора книги,
виданої Федерацією футболу України „Футбольна країна від Сяну до Дону",
земляка, уродженця села Хащувате.
Богдан Володимирович не лише об'єктивно судив змагання, а й від себе
особисто привітав учасників АТО, вручив цінні подарунки та спортивні
сувеніри.
На виховну годину „Нумо, хлопці-козаченьки" /Казавчинська б/ф №11/
запросили демобілізованих учасників АТО. Серед них був Засядьвовк Роман.
Він виступив перед присутніми, розповів про свій досвід служби в лавах
збройних сил України та побажав майбутнім призовникам відчуття
справжнього духу українського патріота. Після цього ведучі Інна Довгошея
та Юля Маркітан запропонували хлопцям взяти
участь у змаганнях. Для цього розділились на дві
команди: „Патріоти"
та „Козаченьки". Хлопці
змагались в інтелектуальних завданнях, конкурсі
стройової пісні, вдягались у військову форму за 45
секунд, хизувались знанням народних приказок та

прислів'їв, на швидкість їли козацький куліш, носили воду ложками та навіть
демонстрували свою галантність та танцювальний талант у конкурсі „Вальс з
чарівною партнеркою". В результаті запеклої боротьби перемогу здобула
команда „Козаченьки". Учасники художньої самодіяльності виконали кілька
пісень в процесі змагань.
Волонтери для армії - незамінні помічники і під час військових дій і під
час збору та доставки необхідних речей, продуктів харчування першої
необхідності.
Селище міського типу Завалля з перших днів неоголошеної війни на сході
України не залишилося осторонь. Небайдужі
жителі спільними зусиллями збирали кошти,
продукти, буржуйки, зварювальні апарати,
домашню випічку та їжу для мобілізованих та
добровольців у зоні АТО. Волонтери Надія
Долінська,
Ольга
Кульчицька,
Оксана
Маринюк,
Олександра Пашка
з самого
початку бойових дій почала займатися цією
благородною справою і відвозила волонтерську
допомогу нашим мужнім захисникам. Вони чотири рази робили вояж в
АТО. Роздавали продукти і на блокпостах, і в польових госпіталях, і у зоні
бойових дій.
Бібліотека селища проводить роз'яснювальну роботу і закликає усіх
приєднатися до цієї справи честі. У книгозбірні оформлено куточок
періодичних видань „Волонтер - це той, хто завжди прийде на допомогу". З
учнями старших класів проводяться бесіди „Волонтери - рятівники і
помічники воїнів у зоні АТО".
Наймасовішим був вечір-вшанування „Хоробрі
серця" в Заваллівській філії. На захід запросили
учасників АТО щоб сказати їм найщиріші слова
вдячності за відвагу, мужність та героїзм. Під час
презентації місцеві аматори влаштували для
присутніх справжнє свято. На заході було 600
чоловік.
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