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І.Я. Франко

м. Бібрка, 19 жовтня, 2017 рік

випуск №90 (167)

Перші змагання на новозбудованому майданчику
У четвер, 12 жовтня, на міні-футбольному полі відбулися перші змагання між командами учнів 2005-2007 років народження загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Перемишлянського району. У змаганнях
взяли участь 4 команди району:
 ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені Уляни Кравченко»,
 Великоглібовицька ЗОШ
І-ІІІ ступенів імені Ю. Головінського,
 ОЗНЗ «Перемишлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча»,
 ОЗНЗ «Перемишлянська
школа-гімназія I-ІІІ ступенів».
У надзвичайно захоплюючій і запеклій боротьбі перемогу у всіх трьох матчах здобула команда нашої школи (тренер Баб’як І.І.), забивши 10 голів супротивникам, при цьому залишивши «сухими» свої ворота. Срібними
та бронзовими призерами стали відповідно Перемишлянська ЗОШ ім. О.
Ковча та Перемишлянська школагімназія. Почесне 4-е місце посіла
команда Великоглібовицької ЗОШ
ім. Ю. Головінського.
Кращим гравцем турніру визнано вихованця Бібрської ЗОШ Сваху
Назара.
Вітаємо наших юних футболістів
з перемогою і бажаємо їм нових успіхів у їхній спортивній кар’єрі.
Вчитель фізичної культури
Олександр Ануфрієв

Інформація про співпрацю ДНЗ «Сонечко» та Бібрської міської ради
Дитинство – це період народження і становлення особистості, період пізнання соціуму та її величності Людини, це фундамент становлення громадянина й патріота своєї
країни. І одним із пріоритетних напрямків державної політики є створення належних
умов для здобуття дітьми дошкільної освіти. Засновником дошкільного закладу нашого
міста є Бібрська міська рада, яка здійснює фінансування закладу, його матеріально –
технічне забезпечення.
Цього року дошкільному закладу виповнилося 30 років. До матеріально – технічної
бази ДНЗ входить велика будівля, комунікації, які потребують постійного відновлення.
Так, органом місцевого самоврядування у 2016 році було виділено і профінансовано кошти на суму 29.9 тис. гривень на встановлення теплового лічильника, субвенційні

кошти 98.7 тис. гривень на втілення мікропроекту «Заміна
огорожі та освітлення території» (загальна вартість мікропроекту 177.5 тис. гривень); 39.8 тис. гривень на поточний ремонт каналізаційної мережі; 1.4 тис гривень на промивку,
очистку системи опалення. Окрім того, було виготовлено
проект та пройдено експертизу на капітальний ремонт
фасаду та його утеплення (вартість проектних робіт 26.9 тис.
гривень). Виконком Бібрської міської ради у вересні 2016 року
виділив кошти на суму 178 тис. гривень на закупівлю меблів:
дитячих столів, шафок для одягу, крісел, лавочок для роздягання, крісел для методкабінету; м’якого інвентарю:матраців,
ковдр, подушок; будівельні матеріали, пральну машину, багатофункціональний
пристрій (принтер, сканер, копір), музичний центр, 2 електричні плити, посуд
для харчоблоку, проектор з екраном, світильники діодні.
На канцтовари було виділено 5.9 тис. гривень, на передплату газет і журналів (2.0
тис. гривень), на контроль за якістю готової продукції на харчоблоці (2.2 тис. гривень),
послуги за інтернет і телефон (1.1 тис гривень).
У 2017 році було виділено кошти на облаштування ігрових майданчиків (48.4 тис.
гривень), оновлення стендів (1.6 тис. гривень), закупівлю методичної літератури (4.7 тис.
гривень), періодичні видання (1.2 тис. гривень), дезінфекція та дератизація (1.3 тис.
гривень), послуги інтернету (1.5 тис. гривень), лабораторні дослідження готової продукції
(2.8 тис. гривень), чистка каналізації (7.5 тис. гривень).
У 2016 році всім працівникам дошкільного навчального закладу була виплачена премія до професійного свята в розмірі 50% від посадового окладу. У 2017 році премія у розмірі 50% від посадового окладу буде виплачена в кінці жовтня.
Проте маємо заборгованість перед «Теплокомуненерго» за 2015 рік на суму 252 тис.
гривень (борг попередньої влади).
Не випадково в народі кажуть: «Якщо твої плани розрахованої на рік – сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття – саджай дерева, якщо твої плани розраховані
на віки – виховуй, навчай дітей», що і робить дошкільний навчальний заклад «Сонечко» у
м. Бібрці.
Адміністрація закладу

Будьмо чесними
«Шановна» газето «Погляд». Хоча я б її назвала «Бруд». На інакше вона не заслуговує.
Недаремно ви називаєте себе якимись зоологічними іменами. Чесні люди свого обличчя
не ховають. Ваша ж писанина – суцільна брехня і наклепи, тому вам і не хочеться «світитися».
Ви навіть не підозрюєте, яку реакцію мешканців Бібрки викликають ваші «дописи». А
вона протилежна від тієї, на яку ви сподіваєтесь. Я особисто вже не раз чула такі висловлювання навіть від ваших колишніх прихильників. Багато людей купує вашу газету,
щоб почитати нові нісенітниці. А ще відразу починається порівняння ваших «діянь» за
13 років і тих змін, які відбулися за 1,5 року. А ці порівняння не на вашу користь. Чи це
про Народний дім, чи про проблеми з водою (за 13 років можна було частинами відремонтувати водопровід, а не латати, де прорве), та й відносно іншого, навіть з приводу
декларацій про доходи нинішніх депутатів …
Усі зрозуміли, що ви хочете здобути прихильність мешканців довколишніх сіл, на них і
розрахована ваша брехня, але, будьте певні, вас уже знає ціла околиця.
Диву даєшся, читаючи ваші хвальби відносно ДНЗ «Сонечко». Ви собі приписуєте те,
чого й пальцем не торкнулися. Я попрацювала в цьому садку 12 років і з певністю можу
сказати, що ви були далекі від дитячих проблем. Були перебої і в постачанні продуктів, і
в їхній якості. А про зарплату працівникам краще б мовчали. Цього місяця нам затримали зарплату лише на кілька днів і виплатили 80%. Самі ж затримували по кілька тижнів і
виплачували по 40%. Але це були ще квіточки. Уявивши себе місцевими князьками, ви
навіть дозволили собі зняти з вихователів надбавки, встановлені законом. Працівники
садка цілими делегаціями ходили до вас випрошувати своє, чесно зароблене. Критикуєте

нову владу за невчасно виплачені премії, а самі не давали й 50%, а виплачували аж в
кінці року по 30%. Аж тепер ви згадали про свято освітян?
І ще по кілька разів я перечитувала абзац про ваші неймовірні зусилля, особливо про
встановлені ігрові дитячі комплекси. За вашої влади, крім аварійних павільйонів, на території дитячого закладу нічого не було. Те, що було зроблено зусиллями батьків, швидко
нищилося, бо за стільки років ви не спромоглися полагодити огорожу. З приводу огорожі
ви спроможні лише на критику. Але, коли її не було, ми всі вранці бачили, як двірник
відрами, особливо після вихідних, збирала побиті пляшки, шприци, пакети з-під закусок
і ще деякі сороміцькі речі. Тепер цього нема, ніхто не йде на територію закладу після закінчення робочого дня. На брамі і хвіртці – замки, територія добре освітлена.
Але за тиждень до виборів, на диво всім, з’явився новий ігровий комплекс. Тільки ви
замовчуєте, що за нього ви «забули» заплатити. Платила нова влада. Вони ж закупили не
один, а кілька таких комплексів (в тому числі встановили біля групи з короткотривалим
перебуванням дітей по вул. Шевченка). Пишете про позитивні зміни в цьому закладі й
подаєте так, ніби це ваша заслуга.
Так, за 12 років ви перекрили дах і поміняли вікна. Але з вікнами було не все так просто. Коли за тією ж програмою багато закладів швидко почали й закінчили роботи, ви ж
чомусь чекали «угодну» вам фірму. Можливо, не випадково наш заклад відвідала представниця Європи, щоб переконатися, чому так довго освоюються виділені ними кошти.
Ви ж і з цього зуміли зробити шоу. Ті вікна довго були фігурантами у вашій газеті. Ви
навіть фотографували меблі, які купили батьки, і неодноразово.
А ще хотілося б побачити іграшки, куплені вами, про що ви повідомляєте. Скільки я
знаю, жодної іграшки не було закуплено за рахунок бюджетних коштів. Придбання іграшок, мийних засобів, навчального приладдя, ремонти приміщень – усе це лягало на
плечі батьків.
А про харчоблок ви б краще не згадували. Не в моїй компетенції судити про якість ремонту, але чула негативні відгуки. А ось випадково, гуляючи з дитиною по території дитсадка (тоді ще можна було там перебувати всім о будь-якій годині доби – огорожі ж не
було), стала свідком, як привезли стару плиту, маленьку, і, як виявилося, з непридатною
духовкою. Очевидці кажуть, що привезли її з усім відомого закладу, а нова попрямувала
туди. Ось такий бартер. А та плита вже скоро вийшла з ладу. Не відомо, що було б , якби
при владі залишилася ваша команда. А зусиллями нового мера було встановлено дві нові
плити. І ніхто з цього приводу не робив ніяких фотосесій.
Ви все посилаєтеся на тодішнє безгрошів’я. Але в той же час ніхто не довів свого населеного пункту до такого жалюгідного, гнітючого стану. Аж тепер за короткий період
містечко ожило, посвіжіло. Цього не бачить лише той, хто не хоче бачити, а критикує
той, хто, можливо за старої влади отримував жалюгідні (а може, і не жалюгідні) крихти з
панського столу.
Вихователь ДНЗ «Сонечко» Любов Миколаївна Шваб

Поради на щодень від «Бібрських вістей»
(з інтернет-джерел)

Правило 20 хвилин, або «мистецтво маленьких кроків»
 20 хвилин на день для занять спортом – і ви не будете турбуватися про своє здоров’я.
 20 хвилин на день на прибирання будинку – і ви
забудете про безлад.
 20 хвилин на відпочинок – і ви забудете про втому.
 20 хвилин читання корисної книги – і ви можете
стати експертом у певній справі
 20 хвилин, щоб уважно вислухати близьку людину
– і ви не турбуватиметеся про стосунки
 20 хвилин на ведення особистих записів – і ви забудете про нестачу
ідей.

Наш футбол
У неділю, 15 жовтня, в Бібрці на стадіоні "Газовик"
відбувся другий матч 1\4 стадії КУБКУ ФЕДЕРАЦІЇ
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ, у якому наша команда ФК ЗАХІД (Бібрка) перемогла (у важкій боротьбі, за великої кількості вболівальників) ФК ЛІСОВИК (Свірж) із рахунком 1:0 (перший матч у Свіржі
завершився перемогою ФК ЛІСОВИК над ФК ЗАХІД із
рахунком 3:2).
Також цього дня відбувся ще один матч
ФК ШПИЛЬ с.Шпильчина 5:2 с.Вовків. Голи: Рак Назар, Машталір Володимир, Витак Ігор, Антошків Володимир, Ясінський Віктор (Перший
матч: Вовків 0:1 Шпильчина)
У наступному етапу змагань (1/2 фіналу) ФК ЗАХІД (Бібрка) зустрінеться із ФК ШПИЛЬ
(Шпильчина). Матч відбудеться о 15.00 на стадіоні в м. Перемишляни.

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги вірян

Перемишлянський РЕМ ПрАТ
«Львівобленерго» запрошує на роботу:
- майстра виробничої дільниці (місце роботи – м.

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки
Четвер, 19.10
- 09:00 Свята Літургія за упокій заказна
П'ятниця, 20.10
- 08:00 Свята Літургія за молодих
Субота, 21.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 22.10
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія і катехизація дітей

Бібрка, вул. Шевченка, 9)

Особливості роботи:
Організація і забезпечення належних безпечних умов праці;
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в зоні
обслуговування;
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оперативнотехнічної та звітної документації;
Організація та контроль роботи підпорядкованих працівників.

Вимоги до кандидата:
Освіта: повна або базова вища електротехнічна;
Досвід роботи в електроустановках не менше 2 років.

-електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж (місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9)
Особливості роботи:
Обслуговування та ремонт ПЛ 0,4-6-10 кВ;
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу і технічне обслуговування ліній електропередач і трансформаторних підстанцій;
Проведення верхолазних робіт, заміну та встановлення опор.

Вимоги до кандидата:
Освіта: професійна електротехнічна або вища відповідного
напряму підготовки; Базові професійні знання.

Будемо раді бачити Вас, якщо Ви відповідаєте цим
вимогам!
За детальною інформацією звертатись у Перемишлянський РЕМ за тел. 2-11-63, 2-18-63 або у Сектор
з підбору персоналу ПрАТ «Львівобленерго» (032)
239-20-99.
Адміністрація Перемишлянського РЕМ

Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» запрошує на роботу слюсаря.
За інформацією звертатися на адресу: м.
Бібрка, вул. Тарнавського, 22. Тел.: 4-32-81

Завідувача дитячого відділення Бібрської районної
лікарні Довбецького Петра Павловича з ювілеєм
вітає колектив дитячого
відділення:

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Ми від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає.

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html, БІБРСЬКІ ВІСТІ

