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=Приємні подарунки

Дитячі мрії збуваються
Фото Любові УЛИНЕЦЬ

Семикласниця Нижньорожанківської школи
Людмила Полянчич (на
фото в центрі) несподівано отримала у подарунок від Діда Мороза
новенький ноутбук.

Д

ля дівчинки-інваліда,
яка проживає у багатодітній родині і має ще
двох малолітніх сестричок,
це було майже нездійсненною мрією.
А сталося все так. Уважно спостерігаючи за різноманітними поштовими акціями та конкурсами, сестра Людмили — Вікторія
у передноворічний час написала листа до резиденції
Діда Мороза у рамках соціального проекту УДППЗ
«Укрпошта». У ньому вона
розповіла про мрію своєї
важкохворої сестрички. Також у листі дівчинка повідомила, що Люді через недугу вкрай важко ходити.
Отож, щоби не бути ізольо-

ваною від світу, їй потрібен комп’ютер. Дівча дуже
гарно малює і на малюнках
часто зображує не лише мальовничу природу, а й прагнення спілкуватися зі своїми однолітками через соціальні мережі. Утаємни-

чений Дід Мороз, в особі
дирекції УДППЗ «Укрпошта», не залишив без відповіді історію-сповідь маленької горяночки.
Отож, через певний час
відбулося урочисте вручення
коштовного подарунка пред-

ставниками пошти. Зокрема, таку приємну функцію
виконали начальник ЦПЗ
№5 м. Стрий М.Ломага,
заступник
начальника
А.Денкевич спільно з директором Нижньорожанківської школи Н.Василів. Звичайно, до цього долучилися і працівники відділення
зв’язку с. Нижня Рожанка — начальник відділення М.Шимко та листоноші
О.Саган і Л.Лучинець, завдяки яким дівчатка і отримували необхідну інформацію.
Дівчинка надзвичайно задоволена подарунком. Чутка про диво від Діда Мороза миттю облетіла увесь
район.
Отож, малюки уже відтепер складатимуть листи
з проханням до головного
новорічного персонажа, бо
твердо переконані, що він
існує і виконує найзаповітніші мрії.
Тетяна ЗІНКЕВИЧ.

=Навчаються бібліотекарі

Любов до книги не згасає
З 11 по 15 лютого в Орявчику проходили навчання
в Зимовій школі молодих бібліотекарів
Фото Марти ІЛЬНИЦЬКОЇ (2)

Це інформаційно-освітній проект, організований Українською бібліотечною асоціацією за
підтримки програми «Бібліоміст».
а порадою директора
З
районної центральної
бібліотечної системи Гали-

ни Дольної захід вирішили
проводити саме на Сколівщині — на базі гірськолижного відпочинкового комплексу «Звенів». Його головна
мета — допомогти молодим
бібліотекарям швидко та легко адаптуватись у професійному бібліотечному середовищі та сформувати власну
активну позицію.
Учасниками Школи стали 30 молодих та креативних
бібліотекарів з усієї України. Під час навчання вони
оволоділи знаннями з основ
організаційного розвитку,
проектного менеджменту,
партнерства, роботи в команді, успішної презентації тощо. Кінцевим резуль-

що приїхали звідусіль, на
гостинній бойківській землі.
Опісля всі пішли до місцевої
читальні. Господиня книгозбірні Ольга Сомар — бібліотекар з 50-річним стажем
— гостинно зустріла своїх
колег. Вона розповіла, що
бібліотека потребує ремонту
і опалення, яких немає вже

татом було представлення
кожним учасником Школи
власного проекту, що буде
впроваджений в роботу бібліотеки, у якій він працює.
Сколівська центральна районна бібліотека та бібліотека-філія с. Козьова були
серед партнерів проекту.
Тому 12 лютого учасники
Школи приїхали до Козьови на тренінг. Учні місцевої
школи-ліцею зустріли гостей
короваєм. Директор РЦБС
Г.Дольна привітала колег,

20 років. Попри те, чимало
читачів регулярно навідуються до книгозбірні. Більшість
з них — школярі, які хочуть
збагатити свої знання класичною та сучасною художньою літературою. Книжковий фонд налічує 6200 книг.
Раніше він поповнювався активніше, тепер бракує коштів. На запитання про те,
якою мала би бути бібліотека при належному фінансуванні, О.Сомар відповіла, що, в першу чергу, мріє

про наповнення бібліотечного фонду. На що Лариса
Лугова — директор Львівської обласної дитячої бібліотеки — зазначила, що
вершина професіоналізму
бібліотекаря якраз і полягає в тому, щоби, в першу
чергу, думати про читачів.
Бібліотекарі привезли з
собою та подарували місцевій читальні чимало книжок
на різноманітну тематику.
Директору РЦБС передали
пакет з документацією, де
розписана програмна діяльність бібліотек, а також методичні вказівки для створення позитивного іміджу
сільських бібліотек.
Виконуюча обов’язки
сільського голови с. Козьова Оксана Дубик ознайомила гостей з культурноосвітнім життям села. Зазначила, що особлива увага приділяється садочку та
школі. Підростаюче покоління бере активну участь
в художній самодіяльності та проведенні святкових
заходів. А ще розвиток зеленого туризму сприятиме
тому, що спонсорська допомога власників агроосель
зменшить потребу державного фінансування, зокрема в сфері культури.
Представники РЦБС —
директор Галина Дольна та

завідувач організаційно-методичним відділом Надія Лосинська у розмові з бібліотекарями обговорили майбутні проекти та домовились про подальшу плідну
й творчу співпрацю.
Опісля всі присутні зігрілись гарячим чаєм з карпатських трав із медом та солодощами. Гостям провели
екскурсію шкільним краєзнавчим музеєм. Екскурсовод
розповів про основні історичні події на Бойківщині
від найдавніших часів, показав на карті територію, на
якій мешкають бойки, назвав видатних особистостей
краю, описав ведення господарства, особливості народних промислів, різноманітність фольклорних обрядів та
звичаїв. Наочно продемонстрував старовинний бойківський дерев’яний посуд,
автентичний одяг та взуття, речі народно-ужиткового мистецтва. Завершальним
акордом зустрічі стало спільне фото на згадку.
До речі, Українська бібліотечна асоціація проводить також і літні школи, у
яких навчаються бібліотекарі зі всієї України без вікових обмежень. Планується,
що такі сезонні школи будуть проводитись і надалі.
Марта ІЛЬНИЦЬКА.

Політичні проблеми
і земельний дерибан
знову викликають
запитання
g Закінчення.
Початок на 1 та 2 стор.

Доповідач констатував зростання кількості
захворювань на цукровий діабет. Запропонована
ж до затвердження сума зможе покрити 2-3-місячну потребу в найнеобхідніших ліках, а тому
проблема виникатиме й надалі. Щодо туберкульозу у минулому році — справа неоднозначна:
з одного боку захворюваність дещо знизилася,
однак зросла смертність. Така ситуація склалася через скорочення терміну лікування в стаціонарі (з року — до половини), а також «прискорене» зняття у подальшому з обліку. І.Щадей
вкотре підняв проблему недостатнього користування людьми послугами пересувного флюорографа, хоча його графік перебування по населених пунктах відомий наперед і з районного часопису, і з відповідних повідомлень у місцевих
радах. У підсумку депутати схвалили запропоновані проекти рішень по кожній із трьох проблем.
Стосовно наступних двох питань — про виконання програми зайнятості населення та організацію оплачуваних громадських робіт — інформацію в письмовому вигляді депутатам було
надано керівником районного центру зайнятості Іванною Тимоцко. Відтак вона відповіла на
запитання. На жаль, немає стабільності щодо
робочих місць. За даними РЦЗ, у 2013 р. створено 364 робочі місця, однак ліквідовано їх аж
375. За поясненням І.Тимоцко, на таку динаміку впливає сезонність робіт. Районними обранцями було підтримано обидві програми центру зайнятості.
Далі депутати визнали таким, що втратило
чинність, рішення ХХVІІ сесії районної ради №
360 від 27.06.2013 р. «Про надання згоди на передачу з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Сколівського району адмінбудинку відділу статистики у
Сколівському районі загальною площею 397,1
кв. м за адресою: м. Сколе, м-н Незалежності,
15». А тоді ухвалили інше рішення з подібною
назвою. Це було необхідно у зв’язку зі змінами
формального характеру.
Про програму розвитку місцевого самоврядування Сколівського району з організації та проведення протокольних соціально-культурних заходів Сколівської районної ради у 2014 р. доповів М.Романишин. Її затвердили із загальною
сумою в 50 тис. грн.
Нарешті про останнє питання — програму
місцевого розвитку — інформував радник з гуманітарних питань патронатної служби голови
районної ради Олексій Тренич. Мова йшла про
реалізацію мікропроектів, засоби на співфінансування яких мають бути передбачені в районному бюджеті. Для цієї мети депутатами також
затверджено кошти в розмірі 50 тис. грн.
У «різному» слово було надано прокурору
району І.Лесковичу, аби він зміг відповісти на
окремі репліки під час сесійного засідання. Справа в тому, що сільські ради приймали ряд політичних рішень у зв’язку із ситуацією в державі.
Зокрема, прокуратурою було оскаржено рішення трьох сільських рад. Зараз вони скасовані судом (окрім Орівської, щодо якої ще триває розгляд). Відтак прокурор нагадав присутнім про
строк подачі декларацій про доходи (він закінчується 1 квітня). Бо через таку дрібницю згодом можна втрапити в серйозну халепу (аж до
звільнення з посади). Окрім того, І.Лескович
назвав факти масових бійок в окремих населених пунктах та закликав оперативніше його
про це інформувати, обіцяючи належне розслідування. Головною ж причиною таких безладів
названо тривалі нічні дискотеки.
Опісля М.Романишин озвучив ще кілька інформацій. Зокрема про те, що судовими інстанціями скасовано низку політичних рішень районної ради. Далі він повідомив, що до міжфракційного об’єднання під назвою «Народна рада»
(станом на день засідання сесії) офіційно увійшли 44 районні депутати, не враховуючи усних
повідомлень. Відтак відбулася словесна перепалка М.Романишина та депутата І.Свистуна щодо
принципів діяльності названого міжфракційного об’єднання. Залишилося незрозумілим, хто
уповноважував останнього виступати від імені «Народної ради», використовуючи підписи
всього 14-ти осіб.
Ігор ЛЕПЕЦЬКИЙ.

