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Коротко про головне. Новини міста
1.
10
березня
відбулася
традиційна
панахида
за
Тараса
Шевченка
на
Кобзаревому майдані Бібрки. Містяни
молилися
за
упокій
душі
Пророка
української нації, діти декламували поезії,
звучали короткі промови. Свічки пам’яті
біля барельєфної дошки на честь Тараса
Шевченка засвідчили велику шану нашому
національному поетові.
2.
Днями бібрські волонтери
(Самооборона Бібрки) повернулися з
чергової поїздки в зону бойових дій. Вояки
переказували щиру подяку всім
благодійникам. Детальний звіт про поїздку в
наступному номері.
3.
На попередній сесії Бібрської міської ради 2016 рік оголошено в Бібрці Роком Івана
Франка й Уляни Кравченко. Просимо містян долучитися до планування ювілейних заходів і
вносити свої пропозиції щодо відзначення знаменної дати. Пропозиції надсилати на одну з
електронних скриньок: bibrka.rada@gmail.com , oksanadovhal@gmail.com
4.
Оголошується конкурс на краще найменування парку, що розташований на площі
Стрілецькій (колишній шкільний парк).
Пропозиції надсилайте на електронну
скриньку bibrka.rada@gmail.com.
5.
У місті відбулася акція «Вареники для
вояків». У зону АТО доправлено улюблену
страву солдатів. Загалом передано близько
80 відерок вареників та багато інших
смаколиків. Щира подяка усім ґаздиням, які
долучився до благодійного заходу.

6.
У Бібрській міській
бібліотеці відбулися літературні
заходи з ушанування пам’яті
Лесі Українки й Тараса
Шевченка.
7.
10 березня в Бібрці
відбувся
сільськогосподарський
ярмарок, на якому виробники
продавали свою продукцію. На
жаль, дощова погода завадила
приїхати всім охочим, проте
міська влада сподівається, що
практика проведення таких ярмарків утілюватиметься й надалі. Відкрився ярмарок невеликою
концертною програмою, підготовленою музичною школою.

19 березня –
День народження
Ліни Костенко.

Сучасний лідер. Який він?
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях та умова
залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються в нашому суспільстві.
Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка
варіативність учнівського самоврядування.
Байдужість або недовіра до учнівської ініціативи можуть згубно позначитися на паростках
учнівського самоврядування. Ми, учнівський парламент Бібрської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
Уляни Кравченко, дуже раді з того, що перед нами відкрилися цілком інші перспективи, а саме:
бути реальною часткою педагогічного процесу (участь та співпраця дорослих і дітей у спільних
справах). Учнівський парламент здійснює свою діяльність у співпраці з адміністрацією школи,
учительським колективом, а також із батьківським комітетом. А нещодавно, 2 березня, педагогорганізатор Сурмач Л.П. організувала зустріч учнівського парламенту з педагогамиорганізаторами Львівщини, які проходили курсову перепідготовку у ЛОІППО. Метою зустрічі був
не тільки обмін досвідом із проблеми «Сучасний лідер. Який він?», а і збагачення досвідом інших
учасників.
Під час зустрічі педагог-організатор Сурмач Л.П. та керівник інституту інформації Марія
Чабан представили гостям звіт про
свою роботу у формі презентації та
відеоролика. Президент учнівського
парламенту Бібрської ЗОШ Роман
Колтун провів тренінг із педагогамиорганізаторами. Керівник шоу-пошуку
учнівського
парламенту
Горбаль
Наталя
провела
майстер-клас
«Майстерня
добродійництва»
з
виготовлення паперових ангеликів.
Заключним акордом зустрічі було
виконання пісні «Білі лебеді»,
яку
виконали Смик Денис (гітара) та дует
– Берест Діана, Данилишин Надія.
«Дуже важливо, - зазначила
Кудрик
Л.Г.,
доцент
кафедри
життєвих компетентностей, кандидат філософських наук, професор МКА (Міжнародна кадрова
академія), куратор групи педагогів-організаторів, - що метою роботи вашого парламенту є
згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи. Саме завдяки такій роботі виховуються
кращі риси громадянина України. Цілком очевидно, що навички вашої управлінської діяльності
сприятимуть набуттю необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії. А наш час потребує людей
компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно…»
Ми вдячні всім, хто вірить у нас. Дякуємо директору Бібрської ЗОШ І-ІІІст. Островерсі Г.М.
за моральну підтримку та міському голові Гринусу Р.Я. за матеріальну підтримку. Ми будемо

старатися, щоб наш учнівський парламент був сильним і організованим, із чіткою системою
самоврядування й відповідальності перед суспільством за своє навчання та свої вчинки.
Керівник інституту інформації Марія Чабан

Вуличне освітлення
Міський голова поставив завдання в найкоротші терміни довести систему вуличного освітлення
до максимальної енергоефективності. На виконання доручення ведуться роботи із заміни старих
енергозатратних ламп потужністю 300-500 Вт на сучасні енергоощадні, з потужністю 65 Вт.
Також розпочато роботу з реконструкції розподільного щита й автоматики для вуличного
освітлення, що дасть можливість зменшити витрати на вуличне освітлення та уникнути частих
перебоїв у його роботі. Просимо з розумінням поставитися до проведення цих заходів та
тимчасових незручностей.
Ми й надалі проводимо освітлення вулиць, уже повністю проведено реконструкцію освітлення
вулиці Винниченка.
Із повагою керівництво КП «Рідне місто»
Минулого тижня представники ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" почали підписання угод на
вивезення ТПВ з мешканцями м. Бібрки. Уже підписано понад 200 угод, безоплатно роздано 160
сміттєвих контейнерів. Централізоване вивезення сміття буде розпочато з 30 березня.
Ми дуже вдячні за позитивне сприйняття таких новацій, адже це свідчить про самоповагу,
європейську культуру та розуміння екологічних проблем громадою.
ТзОВ "Спецавтотранс-Львів"

Лист мешканця

Подається в оригіналі

Доброго дня всім мешканцям та й просто небайдужим людям, що цікавляться життям – буттям мого
рідного міста Бібрки. Одразу на початку свого роздуму (бо саме так, чомусь, хочеться назвати те, що я
зараз пишу) хочу зазначити і наголосити, що метою моєї роботи не є очорнити, зганьбити, осудити чи ще
якимось іншим чином негативно відізватися про тих чи інших людей, що були чи зараз є при «штурвалі»
міста, а просто сказати те, що вже не може втриматися в моїй голові, а проситься на волю!
Я звичайна мешканка свого міста. Ніколи особливо мене не цікавили ні політика, ні його повсякденне
життя. Так вже якось склалося , що ритм, в якому я живу, ніколи не дозволяв мені особливо в ті сфери
вникати, бо просто нема на те часу. Основним джерелом місцевої інформації для мене завжди була моя
мама і газета «Погляд», яку я завжди з цікавістю розглядала, читала і таким чином хоч приблизно знала,
що де в нас діється. Так було довго. Рівно до того дня, коли відбулися вибори міського голови… Як зараз
пам’ятаю той день: осіння прохолода, сонце то ховається за дощові хмаринки, то знову визирає. Я
приїхала на виборчу дільницю. Зустрілася там з Тарасом Євгеновичем (тодішнім мером), привіталася та й
пішла віддавати за нього свій голос. Так – так, за нього, бо як людина, що керує містом, він мені
імпонував. Я не знаю, бо ще раз наголошую, що ніколи особливо не цікавилася політикою, яким він
насправді був керівником, яких помилок допускався. Мені просто подобалося те, що в місті таки щось
робилося, в Шпильчині зробили освітлення вулиць і т.д. і т.п., коротше кажучи гірше не ставало! Та і
симпатичний він, чортяка, виглядав завжди поважно, а це, погодьтеся для мера теж важливо. Ну
принаймні мені так здається!
Але так вже склалося, що мій вибір підтримали не всі. До влади прийшли інші люди, нові люди. Громада
Бібрки так вирішила, значить на те були причини. Кожна людина ж має право робити так, як вважає за
потрібне. Чи не так? Чи ж не таким є один з принципів демократії: вільний чесний вибір? Думаю, що це
риторичне питання, що не потребує особливого тлумачення.
Коли ж я почула результати голосування, була відверто кажучи здивована (ну файний для мене той Тарас
тай усе тут). Послухала, трохи «пофекала», почухала потилицю ….. та й, не повірите, забула!!! Так вирішили
люди. Я людина доросла і свідома того, що я не одна на цім світі і не все може бути так, як мені того
хочеться! Навіть якби сильно чогось не хотілося, треба вміти змиритися, зрозуміти і прийняти! Бо ж вдіяти
і так нічого особливого не можеш!
Так пройшло десь місяць часу. Живу собі як жила, працюю, і тут я чую: колишня влада не мириться з
людським вибором, хочуть повторно голоси рахувати, апелювати…Та що за дурня! Не вірю. Ситуація
повторюється – не вірю… Беру газету «Погляд» і тут фу, фу і ще раз фу….. Вже вірю…Шкода. От знаєте, як
те буває в житті, коли маєш на щось чи на когось своє бачення, своє ставлення, віриш в щось…а тут бац і
розчарування, якби водою холодною хтось облив…. Отак було й зі мною. Було і є зараз. І кожен четвер
приїжджаючи додому і беручи черговий випуск своєї інформаційної газети я, чесно вам скажу люди,
розчаровуюся. Щось ламається в мені. І тепер, коли зустрічаюся в місті з Тарасом, чомусь мені вже не так
хочеться щиро йому усміхатися як колись. Наголошую щиро! Бо ніколи я не усміхалася за щось. Просто
так.
Ви скажете до чого я це все кажу. Так от. Роблячи висновок з життя міста останніх місяців мені хочеться
кричати! Кричати на всіх! Хочеться сказати: ЛЮДИ СХАМЕНІТЬСЯ! Припиніть бути злісними ворогами!
Зрозумійте, ніхто нікому родича не вбив, ніхто не перейшов комусь дороги! Невже влада настільки
засліплює людину, що просто перестаєш нею бути?! Звертаюся до колишнього керівництва міста: прошу
вас, заспокойтеся. Ви всі культурні, розумні і поважні люди. Треба розуміти, що «штурвал» міста – посада

тимчасова, виборна, ніхто на ній довіку не був і не буде. Людська підтримка – як вітер, перемінна, може
дути в різні боки, її не направиш по чиємусь бажанню. Так воно є. Дайте теперішнім новим людям
можливість працювати, розвиватися, помилятися врешті решт. Ніхто ще за такий короткий термін гори
не звернув, і вони тому не виключення. А коли вже пройде час, настане день висновків, підбиття
підсумків, тоді вже людська громада сама зробить свій вибір. Бо буде мати з чим порівнювати!
А теперішній владі хочу сказати: будьте, як каже мій тато, «помірковані». Любіть моє, таке до болю рідне
місто, в якому я росла, вчилася і самостверджувалася, всією душею. Працюйте заради добробуту людей. І
не піддавайтеся на провокації. Тоді ваша важка праця і ваші старання будуть належно оцінені.
Принаймні мною точно. А таких, як я, багато. Просто не всі про те кажуть. Завтра четвер. Цікаво мені, що
знову напише Остап Черешня, чи чим «потішить» на цей раз пані Свіжак. Яку ще гидоту я не чула про
людей, яких я поважаю… А поважаю я всіх. І тих, що були, і тих що є. Бо ми всі люди. А найважливіші
людські цінності, такі як повага, коректність і тактовність, мають бути хребтом і основою кожного
керівництва. І коли ми всі це будемо розуміти, може тоді і настане порядок і добробут, якого всі так
прагнуть. Принаймні я в те вірю. І хочу, щоб повірили всі. І все в нас буде добре!
Слава Україні!
З любов’ю до рідного міста. Мирослава Іванишин.

Потрібні швеї
Для
організації
швейного
підприємства
в
Бібрці
оголошується набір 30-ти швей
та технолога (з обов’язками
керівника). Вимоги до швей:
досвід роботи, старанність.
Базовий
оклад
4500
грн.
Вимоги до технолога: досвід
роботи не менше 3-х років,
відповідальність
й
організаторські
здібності.
Базовий
оклад
7000
грн.
Резюме
прийматимуться
у
приміщенні Бібрської міської
ради (1-й поверх, КП «Рідне
місто»).

Шановні мешканці приватних будинків !
Бібрська міська рада, згідно з рішенням Виконкому №24 від 16.02.2016р,
пропонує Вам укласти прямі договірні відносини зі спеціалізованою
компанією ТзОВ «Спецавтотранс- Львів», яка проводить свою діяльність
(контейнерний збір твердих побутових відходів).
на території Бібрської міської ради.
Пластикові євроконтейнери ємністю 120л та 240л
встановлюються безкоштовно та перебувають у власності
підприємства. Забір контейнера проводиться один раз на два тижні.
Мінімальна кількість заборів становить 2-3 рази на місяць. Середня
вартість оплати в місяць: контейнера 0,12мЗ становить 40,10 грн. ,
контейнера 0,24мЗ. - 80,20 грн. За довідковою інформацією просимо
звертатися до представників фірми. м.Львів вул.Водогінна 2, каб. 206 тел.
(032)241-84-36,(032)244-45-78 office@sat-lviv.com.ua

098-084-97-62 Роман.
067-371-29-09 Андрій. 093-052-02-30 Богдан.
Адміністрація ТзОВ «САТ-Львів»

