Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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НЕ ЗАПІЗНИСЯ, ОБЕРИ СВОГО ЛІКАРЯ

квітні 2018 року розпочалася і триває загальнонаціональна кампанія
«Обери свого лікаря», під час
якої українці мають укласти з
лікарем первинної ланки декларацію про надання медичних послуг. У Бібрській районній лікарні пацієнт може укла-

сти декларацію з терапевтом,
педіатром чи сімейним лікарем. Вибір лікаря відбувається
за бажанням пацієнта, а не за
місцем реєстрації. Після укладення декларації з лікарем
гроші за обслуговування пацієнта держава сплачуватиме закладу, у якому працює обраний

пацієнтом лікар. Поспішайте
підписати декларацію, тим
самим Ви забезпечите собі
медичні гарантії. Для цього
достатньо прийти до лікаря
з копією паспорта та ідентифікаційного коду.
Сімейний лікар
Люся Ружніцька

ПРО ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ОСББ

З

Продовження. Початок у попередньому числі газети

гідно із Законом України
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках» та
Закону України «Про житлово
– комунальні послуги» є три
можливі форми управління
будинком. Перша – це створення ОСББ. Друга – це самообслуговування. Третя – це
перехід комунальних будинків
на управління до управляючих компаній.
Нині послуги з утримання
будинків та прибудинкових
територій надає підприємство
«Бібрський комунальник». Мешканцям комунальних будин-

ків відома вартість даної послуги, яка не міняється багато
років і є однією з найнижчих в
Україні. До відома мешканців
даних будинків, місячне надходження плати за утримання будинків та прибудинкової
території в середньому становить 4,5 тис.грн. При поступленні даних коштів тільки витрати за електроенергію становлять в літній період
3,0
тис.грн, а в зимовий період до
5,0 тис.грн. Цифри говорять
самі за себе. Підприємство
змушене буде в найближчий
час суттєво підняти вартість
послуг з утримання будинків

ФОТОФАКТ
29 січня 2019р. учасники драмгуртка та художнього слова Народного дому м.Бібрка (керівник Н.Свіжак) спільно з бібліотекарями міських бібліотек підготували та провели вечір-реквієм
"Маків Квіт". У заході взяли участь тріо вокального гуртка НД
м.Бібрка (керівник В.Андрушко) та дует гітаристів музичної
школи, (керівник О.Біскуп). Дуже цікавими спогадами про події, які відбулись на станції Крути, поділилась депутат Бібрської
міської ради І.М.Герчаківська. Зі словами подяки виступив
отець-декан Микола Коваль. На завершення всі присутні виконали Гімн України. Слава Україні! Героям Слава!

та прибудинкових територій.
Зважаючи на це, просимо
мешканців комунальних будинків самим визначитися з формою управління своїм будинком. Для цього необхідно в
найближчий час провести
збори мешканців і спільно
ухвалити рішення про форму управління .
Про результати повідомити
Бібрську міську раду та комунальне
підприємство
«Бібрський комунальник».

Н.В.Чайка, в.о.директора
КП «Бібрський комунальник»
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ПРО СЕБЕ І НЕ ТІЛЬКИ…

(До 100-ої річниці від дня народження А. Голюки)

У

грудні 2018 року минуло
100 років з дня народження
Андрія Голюки, сина Василя,
який народився у буремному
1918, пройшов ще складніші 1939
– 45, зазнав усіх «принад» депортації 1944 – 1946 рр. і, нарешті,
«пристав до гавані» на всі решту
роки життя у Бібрці як вчитель,
заступник директора, директор
школи і добрий наставник – аристократ духу, за словами одного з
його учнів Бориса Дзяного.
Про деякі перипетії долі на довгому шляху життя слово має сам
А. Голюка у своєму спогаді «…

Т

Н е поле перейти».
Народився в 1918 р. на Лемківщині, навчався в Сянокській
польській гімназії, долаючи протягом п’яти років відстань з с.
Юрівці до Сянока (8 км) щоденно.
В гімназії вивчали латинську і
німецьку мови (по 6 годин на тиждень), а факультативно французьку, грецьку і українську мови. Мова викладання — польська.
Навчання платне — 220 золотих на рік (вартість 2-х ко-рів).
Кращі учні, в тому числі і я, мали
знижку наполовину. У 1934 р.
видержав конкурс (як по стану

здоров’я, так і по знаннях) в підстаршинську льотну школу, яку
закінчив у 1937 РОЦІ, одержавши диплом радіотехніка і матуральне свідоцтво про закінчення
гімназії. А дальше — служба в 4ому авіаполку в ролі телеграфіста
-механіка і призначення в льотну
школу у м. Коросно, участь в оборонній війні проти німецьких нападників. Після місячних боїв я
попадаю в німецький полон, з
якого повертаюся у травні 1945
року в рідне село. І знову боротьба за життя, виселення з рідної
землі. Так я опинився на Україні

МІКРОПРОЕКТИ Б’ЮТЬ РЕКОРДИ

риває реєстрація заявок на
обласний конкурс мікропроектів. Цьогоріч Бібреччина планує
подати рекордну кількість проектів розвитку. На сьогодні зареєст-

ровано уже 19 проектів. Реєстрація ще триває. Тішить, що надзвичайно активно долучитись до конкурсу сільські громади. Тож вже
за три тижні існування Бібрської

ОТГ бачимо позитивні зрушення.
У наступному випуску газети буде
подано інформацію про решту зареєстрованих проектів та проведено аналіз активності громад.

РеєстраНазва мікропроекту
Кошториційний
сна вар№
тість
1823 Капітальний ремонт приміщень для дитячого садка в селі Свірж
499,242
1801 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Л.Курбаса (вздовж майданчика з штучним
299,765
покриттям) у м.Бібрка
1796 Реконструкція вуличного освітлення в с. Селиська
298,339
1782 Капітальний ремонт приміщень Народного дому с.Любешка
409,800
1772 Капітальний ремонт покрівлі школи корпусу №1 с. Стоки
364,434
1764 Капітальний ремонт частини приміщень (з заміною системи опалення) Народного
496,736
дому в с. Підмонастир.
1758 Капітальний ремонт частини приміщень (з заміною системи опалення) Народного
498,089
дому в с. Великі Глібовичі
1690 Капітальний ремонт даху будівлі школи с.Любешка
455,245
1659 Капітальний ремонт даху та заміна дверей амбулаторії ЗПСМ по вул.Галицькій,144
471,302
у м.Бібрка
1631 Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням електричних енергоощад102,353
них технологій в Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бібрка
1582 Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток в ДНЗ «Сонечко» м.Бібрка,
350,968
1480 Капітальний ремонт фасаду (з впровадженням енергоощадних технологій) Народно470,300
го дому м. Бібрка,
1428 Капітальний ремонт даху музичної школи корпус № 1 в м. Бібрка вул. Тарнавського,
368,944
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1397 Капітальний ремонт будівлі народного дому (даху та частини внутрішніх примі489,228
щень) у с. Волощина
1352 Капітальний ремонт даху будівлі середньої школи с.Шпильчина
294,318
1237 Капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського стадіону у м. Бібрка.
299,971
1175 Капітальний ремонт прибудинкової території (облаштування громадського простору
126,646
\"Дружимо будинками\") по вул. Уляни Кравченко між будинками №19 і №21 в м.
Бібрка
1140 Капітальний ремонт системи безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в
134,400
ОЗНЗ І_ІІІ ст. імені Уляни Кравченко у м.Бібрка
32 Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, муль45,000
тимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчителя, монтажний
комплект, який складається з кріплення для проектора та комплекту кабелів для
підключення та інсталяції інтерактивного комплексу ) у Великоглібовицькому ЗЗСО
І-ІІІ ст. ім.Ю.Головінського
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у віці 27 років і вибрав професію
вчителя фізики, яка тісно пов’язана з моєю військовою спеціальністю, Дрогобицький учительський і Львівський педагогічний
інститути. До приходу у Бібрську
середню школу я працював в Жидачівському р-ні на посаді вчителя, директора, інспектора і завідувача Новострілищанським райвно. 3 роки роботи в Старосільській СШ, а відтак із 1953 року працював знову ж на посадах вчителя, заступника директора і директора Бібрської школи, аж до виходу на пенсію у 1980 році. Директорами школи в різний період
часу були Кедровська Г. П., Гущак, Куць Р. М., Лісненко М. С.,
Рекунович А. М., Галюка А. В.,
Сидоренко І. К., заступниками
Лісненко М. С., Криса К. І., Теодорович Н. М.
Педагогічний колектив Бібрської
СШ був завжди на висоті у навчальній і громадській роботі. На базі
школи часто проводилися семінари завучів і директорів, біологів,
мовників і т. д. Часто були на
практиці майбутні вчителі французької мови і фізики.
Вчителі брали активну участь в
громадській роботі, художній самодіяльності. Вчительський хор
нашої школи посідав перші місця
на обласних конкурсах. Не відставали в цьому й учні, беручи участь в олімпіадах з фізики, математики, географії та інших предметів. Грамотами були нагородже-
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ні: Жуков Орест, Мазурський Тадей, Ярема та багато інших учнів.
Традиційними були зустрічі з
випускниками, святкування першого і останнього дзвінка, а також
щорічні зустрічі Нового року.
На перших порах школа працювала у дві зміни, та ще також була
школа робітничої молоді. Учні
платили за навчання по 150 крб.
на рік, збором грошей зай-малися
класні керівники. З 1955 року навчання стало безплатним. Кількість учнів у школі систематично
зростала і у 1978 р. досягла до
1100 чоловік, а паралельних класів було по 5 — 6. У шкільних гуртожитках зимою проживало до 60
учнів, які одержували за невеликою оплатою 3-х разове харчування, 1/4 частина їх харчувалося безплатно.
Після ліквідації району школі
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передано додатково будинок КДБ
і МВС, який власними силами ми
пристосували до класів. Тоді створено навчальні кабінети і лабораторії, а також майстерні для праці
і виробничого навчання. Навчання тоді проводилося в одну зміну.
Недоліком у роботі була потреба
переходу з одного корпусу до другого за час перерви, що було дуже
незручним.
Мушу зазначити, що колектив
школи виконував велику роботу в
осінній період в наших сусідніх
колгоспах по збору врожаю картоплі, буряків та кукурудзи. Часто
ми з цією метою організовували
недільники, і треба сказати, що
добровільно на них з’являлося часто по 500 — 600 учнів, що свідчило
про їх велику громадську свідомість.
Тарас Шах

УВАГА КОНКУРС!

Б

ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури
виконавчого комітету виконавчого
комітету Бібрської міської ради.
Вимоги до кандидатів:
• Громадянство України.
• Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста.
• Знання чинного законодавства,
інших актів законодавства з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
• Вільне володіння державною
мовою.
• Стаж роботи за фахом на держа-

вній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах
управління не менше 5 років.
• Володіння персональним комп'ютером в режимі користувача.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці, перелік питань для іспиту та інші
питання щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22,
Бібрська міська рада (протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної
комісії міської ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 Копія паспорта громадянина
України;
 Копія ідентифікаційного коду;
 Копія військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром 4х6 см

Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович
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ЗМІНИ В ДЕПУТАТСЬКОМУ КОРПУСІ

ВІТАЄМО ОПЕРАЦІЙНУ

ібрська міська виборча комісія інформує про зміни у депутатському складі: у зв’язку з обранням Довгаль О.В. і Шуліковського
О.О. заступниками міського голови вони склали депутатські повноваження. На їхнє місце вступлять у депутатські повноваження Кіс
Микола Леонович та Гірняк Василь Леонтійович.

МЕДИЧНУ СЕСТРУ

Б

ЛЕГЕНДЗЕВИЧ
ЛЮБОВ ПЕТРІВНУ
65-не привід для печалі,
65-це зрілість золота.
нехай до 100, а може,і ще
далі
ідуть у щасті й радості літа!
З повагою і вдячністю,

колектив хірургічного
відділення

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 1.02
- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 2.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 3.02
- 09:00, - 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; катехизація
дітей, які готуються до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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