Громада – великий чоловік
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Чергова волонтерська поїздка в зону АТО
З 20 до 23 січня відбулась чергова поїздка волонтерської групи
самооборони Бібрки.
Цього разу з Бібрки в поїздку вирушило 5 волонтерів
Олександр, Василь, Сергій та два Віталії. Заплановано було
відвідати наших земляків від с.Піски до м.Волноваха. По дорозі
дозавантажились у с.Зимна Вода рибними консервами,
тушонками, ковдрами, сухими суповими та борщовими
наборами,
«кішками» для
розміновування,
універсальною
буржуйкою, казаном на 40л, кирками, цигарками, яблуками,
берцями власного пошиву та взяли з собою волонтера батальйону
ОУН Романа.
По дорозі, в Дніпропетровську, далися взнаки неполадки з
минулої поїздки - поламався стартер. На допомогу прийшла
поліція, яка, незважаючи на ранню годину (була 5,00)
організувала транспортування до сервісного центру, де власник
разом із синами оперативно знайшли необхідні запчастини та
швидко організували ремонт. Крім цього, у ближчій школіінтернаті організували гарячий сніданок та відпочинок. Після
виїзду
з
Дніпропетровська
подальший
маршрут
довелось коригувати,
бо почались інтенсивні
обстріли передової і
дорогу до с.Піски перекрили, туди дозволяли проїзд навіть не
кожному військовому підрозділу. Тому довелося вирушити
зразу до Красноармійська в розташування батальйону ОУН, де
боєць із позивним «Борода» прийняв заготовлені для
батальйону теплі речі, тушонки консерви, квашену капусту,
берці та ін. Тут надійшло повідомлення про обстріли Мар’янки.
Тому довелося вирушати зразу на Волноваху. Дорога була
досить важкою, а по селах не було жодного вказівника, тому
орієнтуватись у назвах населених пунктів доводилось в
основному по автобусних зупинках. Близько 9 години вечора
доїхали до Волновахи в розташування 301 ОДКБ до нашого
земляка Кобрина Олександра. Передали йому посилки з дому
та відвантажили теплі речі, домашні закрутки, квашену
капусту та ін. Тут заночували. Із міркувань безпеки
розташовуватися доводилось в основному в підвальних приміщеннях Зранку вирушили на Мар’янку,
оскільки з’явився коридор для проїзду. Село було розділено на дві частини, одна наша, а друга перебувала
під сепаратистами, дві центральні вулиці - нейтральна територія. Тому наш земляк Богдан Галечко з
контрольної точки довів наш бус до своїх позицій, оскільки
без допомоги можна було легко заїхати на чужі позиції.
Відвантажили домашні посилки, теплі речі та продукти і
все це під спостереженням із блок-поста з чужої території.
Дуже приємно було бачити, що на наших блок-постах
встановлено сучасну техніку та озброєно наших бійців
новими сучасними автоматами українського виробництва.
Галечко провіз хлопців на своїй МЛБТ до Гузара Ігоря на
інший край села, оскільки самостійно пересуватися було
дуже небезпечно. Цікаво, що проїжджали біля колодязя, з
якого воду беруть як наші бійці, так і сепаратисти, стоїть
він на нейтральній території. Близько кілометра від нашого
блок-поста на території сепаратистів стоїть шахта, на
териконі якої встановлено великий російський прапор.
Дуже сумно було почути, що наших полонених
використовують на ній в якості дешевої робочої сили і в
нелюдських умовах примушують добувати вугілля. Після
Мар’янки вирушили назад до Красноармійська назустріч з
розвід групою, для якої везли «кішки» для розміновування.
Після зустрічі з розвідниками вирушили додому.

Велика подяка всім, хто долучився до організації даної поїздки, зокрема мешканцям м.Бібрки,
с.Вілявче, с.Лопушна, с.Суходіл, отцю Миколі Ковалю, який особисто заквасив для наших хлопців 350л
капусти та передав 10 сіток цибулі, 2 ящики часнику та 2800 грн на пальне. Крім цього, подяка міському
голові Гринусу Роману, приватним підприємцям Баранову С. за засоби особистої гігієни, Коцюмбас М.М.
за ящик мандаринів, Ляшенко С.П. (магазин «Святослав») за сумку теплих шкарпеток, СП НТОН, зокрема
Бережанській З., за кошти на поїздку (2000грн.) та невідомим благодійникам за протигрипозні,
жарознижуючі препарати та кровоспинні джгути, та кошти (500грн., 3000грн.) Найбільша подяка
обласній організації політичної партії Українська Галицька Партія за допомогу в організації поїздки,
наведення контактів з іншими волонтерськими групами та надані кошти 5000 грн.
Після 26 волонтерських поїздок на Схід дана поїздка виявилася найважчою. Проте дуже приємно
було бачити, що з нашими хлопцями все гаразд і ніхто з них не занепав духом.
Олександр Швець

Новини культури
1.
22 січня в актовій залі Бібрської музичної
школи відбувся святковий концерт із нагоди
Дня Соборності України. Із вступним словом
виступив директор школи І. М. Герчаківський.
Він зазначив, що 22 січня 1919 року став
вирішальним історичним днем, який з’єднав усі
українські землі в одну Соборну українську
державу. Отець-декан Микола Коваль наголосив
на великій ролі молоді в розбудові держави, у
збереженні її цілісності та культурному розвої.
Ведуча Галина Скалка зазначила, що здійснилася
віковічна мрія , якою жили й за яку вмирали
кращі сини й дочки України та побажала всім
присутнім насолодитися щирими словами і
світлою музикою на концерті.
Спершу виступив хор музичної школи (керівник О.
Леськів), виконавши колядки «Возвеселімся всі
купно нині», «Діва сина породила». Викладачі
струнного відділу В. Рядова й О. Білоусова
представили ансамбль скрипалів, котрий
подарував слухачам два твори: «Тиха ніч»; «Пісня» Дворжака. Соло на бандурі з піснею «Синові» А. Шашкевича
виконала Серняк Софія. У виконанні Я. Боївки прозвучала лемківська народна пісня «Полетів би-м на край світу».
Пісню-побажання виконав А. Крутій, а С. Тернавчук заспівала «Лети, тужлива пісне».
На святі також прозвучали твори «В Вифлеємі» та «Добрий день, матусю Україно» у виконанні ансамблю бандуристів
(керівник В. Мурська). В.Кошла подарував слухачам твір «Їхав козак за Дунай» (сопілка), а О. Доскіч - «Баркаролу»
М. Лисенка (домра).
Завершив святковий концерт ансамбль акордеоністів (керівник Н. Герчаківська), виконавши пісню «Ой там, при
долині».
Після закінчення концерту всі слухачі під оплески та марш духового оркестру виходили із залу з великим піднесенням,
адже всі почули дитячий голос, голос продовження отчого роду.
2. Народний жіночий хор «Горлиця» (керівник Л. Хомутник) узяв
участь у «Великій коляді-2016». Дійство відбулося 13 січня в
Домініканському соборі міста Львова. За чудову і змістовну програму
колектив нагороджений грамотою і цінним подарунком.

3. У неділю, 24 січня, у Бібрському Будинку дитячої та
юнацької творчості відбувся молодіжний рок-концерт за участю
гурту "Лінія Кармана". Молоді й перспективні музиканти
виконували композиції в стилі "альтернативний метал",
"мелодік-металкор", "альтернативний рок і ґрандж". Серед
виконавців були брати Герчаківські, випускники Бібрської
музичної школи. Концерт відбувся за сприяння музичної
школи, Будинку дитячої та юнацької творчості, ГО
«Самопоміч»(Бібрка).
Ольга Білоусова, викладач музичної школи

Розпочав роботу офіційний сайт Бібрської
міської ради
До відома бібрчан: із 27 січня розпочав роботу офіційний сайт
Бібрської міської ради http://www.bibrka-rada.gov.ua/ Тут міська
влада публікуватиме офіційну інформацію про свою діяльність.
Також розміщена інформація про місто, важливі новини й багато
іншої корисної інформації. Окремі розділи ще формуються й
доповнюються.
Побажання й зауваження щодо роботи сайта просимо надсилати на e-mail:
bibrka.rada@gmail.com
Окрема подяка Тарасові Боднару та Юрієві Федущаку за безоплатну розробку сайта.
Бібрський міський голова Гринус Р.Я.

Пам’ятай про Крути
27 січня в актовому залі Бібрської ЗОШ ім. Уляни
Кравченко відбувся показ фільму про героїв Крут "Бій
відлунав ", який презентував його автор та режисер Тимур
Баротов. Без перебільшення - це Людина з великої букви.
Великий патріот.
Декілька слів про Тимура:
Військовий журналіст в Севастополі, капітан II рангу.
Завжди займав активну громадянську позицію попри
антиукраїнські настрої у Криму. Заступник голови
Севастопольської організації Спілки офіцерів України, брав
участь у багатьох заходах, що сприяли поширенню
патріотичних ідей серед молоді. Успішно розвиває український
військово-документальний і художній кінематограф: зіграв
поручника Андрієнка у фільмі Івана Канівця «Українська
революція», виступив режисером і продюсером стрічки «Коли говорять тіні». У вересні 2013 року Тимур Баротов
приступив до зйомок документального фільму «Морськими дорогами Тараса» (за книгою Мирослава Мамчака «Тарас
Шевченко і флот»). У березні 2014 року під час українсько-російського конфлікту в АР Крим координував евакуацію
кримських татар до Львова. Змушений був покинути півострів через переслідування окупаційної влади. Пішов
добровольцем на фронт. Пройшов шлях від рядового бійця до керівника штабу добровольчого батальйону «Айдар». Має
багато нагород. Остання – орден Богдана Хмельницького.

Фільм, попри документалістику, захопив глядачів із
перших хвилин показу. Особливо знаковими виглядали
зацитовані автором фільму слова Симона Петлюри про
те, що незалежність потрібно завойовувати зі зброєю в
руках та проливаючи кров як ворога, так і свою. Із
фільму присутні дізналися про те, що тогочасна
українська влада розпустила українське військо
(оголосивши повну демобілізацію) й залишила державу
беззахисною перед зовнішнім і внутрішнім ворогом. А
криваві події під Крутами й подальша окупація України
стали вже наслідком таких жахливих помилок політиків.
Також школярам цікаво було побачити (фільм було знято
за матеріалами реконструкції бою), як їхні однолітки
(хлопці 17-18 років) сміливо захищали Київ від армії
Муравйова, що переважала їх у понад десять разів.
Після закінчення фільму Тимур Баротов подякував
усім школярам, їхнім батькам, усім бібрським волонтерам (зокрема Романові Гринусу й Олегові Довгалю,
адже познайомилися вони саме в зоні бойових дій на Донбасі) за активну підтримку війська й патріотизм.
Також він закликав пам’ятати подвиг українських лицарів і бути гідними їх подвигу.
Захід відбувся за сприяння Бібрського міського голови й ГО «Самопоміч»(Бібрка).
Лідія Шах, учитель історії і основ правознавства.

Консультація лікаря: глаукома
Глаукома – це хронічно прогресуюче захворювання, що призводить до безповоротного зниження
зору, а також сліпоти.
Глаукома розвивається у разі недостатнього відтоку внутрішньо очної рідини. Це зумовлює
підвищення тиску всередині ока, що призводить до пошкодження зорового нерва. Глаукома часто
вражає обидва ока. Отже, з метою раннього виявлення будь-яких змін з боку органів зору необхідно
регулярно проходити обстеження в офтальмолога.
Чинники ризику:
1. Вік (Рідко особи до 40 років, найчастіше - 60 років і старші, з однаковою частотою як у
чоловіків, так і у жінок).
2. Спадковість ( Якщо у вас близькі родичі хворі на глаукому, то ризик розвитку цієї недуги у
вас у 3-9 разів більший).
3. Короткозорість (у людей із міопією ризик розвитку збільшується в 2-4 рази).
Як проявляється глаукома? Найчастіше захворювання починається й протікає безсимптомно, тому
на цьому етапі тільки лікар може виявити початки прояву хвороби. Згодом з’являються симптоми,
які починають турбувати хворого. Головним із них є виявлення дефектів поля зору.
Якщо глаукому не лікувати, захворювання постійно прогресуватиме й процес закінчиться
повною сліпотою.
Як лікують глаукому? Існує три основних методи лікування глаукоми: медикаментозна терапія,
лазерне лікування, хірургічне лікування. Самолікування неможливе!
Основним методом лікування є призначення очних крапель. Їх обов’язково треба закапувати
регулярно, без перерви в лікуванні. Кожна перерва може призвести до незворотної втрати зору.
Успішним результатом лікування вважається зупинка прогресування хвороби, зокрема стабілізація внутрішнього тиску, гостроти зору, зупинка зміни в полі зору.
Із метою ранньої діагностики глаукоми звертайтеся до Вашого офтальмолога:

- Для первинного огляду, якщо вам 40-45 років;
- Раз на три роки, якщо вам 45-60, раз на рік, якщо вам більше ніж 60;
Частіше, ніж раз на рік, якщо у Вас є чинники ризику розвитку глаукоми.
Лікар-офтальмолог Н. Чемеринська

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ІІІ сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного рішення
29.01.2016р.
Місце проведення сесії : м.Бібрка, Будинок школяра
Час проведення сесії: 16.00 год
1.
Про затвердження звіту про виконання бюджету Бібрської міської ради за 2015 р. (доповідає головний
бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями
у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики(голова
комісії Грицило І.М.)
2.
Про внесення річних змін до кошторисних призначень бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік (доповідає
головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з
повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної
політики(голова комісії Грицило І.М.)
3.
Про співфінансування проектів, що подаються на конкурсний відбір (доповідає Бібрський міський голова
Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету,
комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики(голова комісії Грицило І.М.)
4.
Про затвердження Положення про правила благоустрою міста Бібрка (доповідає Бібрський міський голова
Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету,
комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики(голова комісії Грицило І.М.)
5.
Про затвердження Положення «Про порядок пайової участі суб’єктів містобудівної діяльності у розвитку
інфраструктури м. Бібрка» (доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської
міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,
інвестиційної політики(голова комісії Грицило І.М.)
6.
Про затвердження Положення про плату за землю (доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.,
висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин та
охорони довкілля (голова комісії Чернятинский М.С..)
7.
Про відкриття групи з режимом короткотривалого перебування дітей у ДНЗ «Сонечко»
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач-директор ДНЗ «Сонечко» Є.В.Коцюмбас, висновки
постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності,
соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики (голова комісії Грицило І.М.)
8.
Про затвердження кандидатури на посаді секретаря (діловода) виконавчого комітету Бібрської міської ради.
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.)
9.
Розгляд заяв
10.
Різне

Секретар Бібрської міської ради

Н.Федущак

Слово виборця
Вже вкотре після виборів міського голови в жовтні 2015 року наша колишня влада ганебно описує в своїй
газеті "Погляд" всі події, що відбуваються "не за планом" опозиції. Не винятком стала стаття про
позачергову другу сесію, що була опублікована 31 грудня 2015 року. Обурило мене те, що запитання до
чинної влади, яке поставила їм я - Шлиян Л., колишня влада описала як "хворобливе незадоволення
попередньою владою". По-перше, це зневага до мене як до громадянки, жінки. По-друге, не слід гаяти час
на порівняння, потрібно було щось зробити, маючи на те повноваження. До речі, крім мене, була ще одна
мешканка м. Бібрка, як виявилось безіменна, бо виступивши, кинула камінь в город теперішній владі.
Цікаво, чого ж за стільки років, будучи при владі, попередній міський голова і його соратники не зробили
нічого ні на території старої школи, ні з самою будівлею? Чого громадянка "Х" не зверталася з даними
запитаннями до них? Я в свою чергу неодноразово просила прийти і зафіксувати факти порушення щодо
моїх сусідів. Проте на мої звернення відреагували лише за тиждень до виборів. Прийшла комісія на чолі з
заступником тодішнього міського голови і спромоглась лише надіслати в кожну оселю лист-попередження
щодо заборони виносу сміття на берег р. Боберка та листи-попередження про недотримання санітарних
норм. Прошу на дозвіллі прийти даних осіб ( що були в складі комісії) і подивитися, чи дав результат їхній
лист-попередження. Шановні, а де ви були до виборів? Бо ж це очевидно, якби не вибори, ви б і не
прийшли. Факт, що колишній голова та його прибічники не можуть змиритися з поразкою, теж
очевидний, бо ж не вставляли б палки в колеса теперішній владі, очікуючи "конкретних справ".
Обурена жителька м. Бібрки Л. Шлиян.

