Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 5 травня, 2016 рік

випуск №21(98)

8 травня Україна вже вдруге відзначатиме День пам‘яті жертв Другої світової війни спільно з усіма
європейськими державами. За оцінками істориків, за її роки на фронтах загинуло 5 мільйонів
українців, ще 4 мільйони — втрати серед мирного населення. Офіційно вважають, що ця страшна
війна
тривала
з1
вересня 1939 року до 2
вересня 1945 року. Але для нашого народу вона
тривала ще не один рік. Українська Повстанська
Армія чинила опір окупантам ще дуже довго.
Закликаємо громаду в цей день ушанувати
пам'ять загиблих за волю України в цій страшній
війні. Також інформуємо, що на телеканалі
«UA:Перший» цього тижня транслюватимуть
фільми проекту «Документалістика» (проект
"Української Галицької асамблеї"):
4 травня: 18.30 - Передмова до фільму 18.40 - "Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919";
5 травня: 19.05 - Передмова до фільму. 19.10 - "Срібна земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939"
6 травня: 18.30 - передмова до фільму. 18.40 - "Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941"
8 травня: 15.25 - "Хроніка УПА 1942-1954"

Від
імені
вояків
щиро
дякуємо
бібрчанам, які напередодні Великодня
поділилися стравами до великоднього
столу з нашими захисниками. Збір
продуктів
організував
Бібрський
осередок
«Союзу
Українок»,
а
самооборонці Роман Гринус та Сергій
Залога (наш новий містянин, що
переїхав
із
окупованої
території)
особисто доправили смаколики воякам
80-ї бригади та нацгвардійцям (ВЧ
3102), що зараз перебувають на навчанні
у
своїх
військових
частинах
на
Львівщині. Разом переможемо!
Самооборона Бібрки

Призначено нового голову
Перемишлянської РДА
Перемишлянський район очолив Володимир Танчин. Раніше він працював на посаді першого
заступника голови Перемишлянської РДА, а також займав керівні посади у структурі районної
податкової інспекції.
Інформація з офіційного сайту ЛОДА
(Продовження. Початок у попередніх номерах)
Шкода, що такої підтримки не має лікарня з боку Перемишлянської ЦРЛ. Неабиякі труднощі мають
місце у наданні невідкладної, екстреної медичної допомоги через відсутність реанімаційного
відділення; через ліквідацію у 2015 році пологового відділення черговим лікарям доводиться приймати
полог у вагітних в приймальному покої... На порядку денному – чергове скорочення лікарняних ліжок,
а за ним – медичного персоналу. Не мають наші медики і належної юридичної підтримки, хоча у штаті
ЦРЛ є юрист, але ні навчання з медичного права не проводяться, ні практичної допомоги, ні
юридичного захисту ми не маємо.
Цим, на превеликий жаль не зацікавилося ні телебачення, ні, тим більше, родичі-скаржники.
Телевізійників можна зрозуміти, адже глядачі хочуть «смаженого», їм потрібні «шоу», аби забутися від
проблем і пошуку свого місця й власної участі у їх вирішенні. Можна зрозуміти й адвокатів – це їхня
робота. І вони працюють, працюють так, як хоче і оплачує замовник. Журналісти, очевидно, – теж.
Ми співчуваємо синам покійної з приводу важкої втрати – смерті матері.

Чи задумуємось ми над тим, що медичні працівники, які несуть службу і вдень і вночі, деколи –
цілодобово, можуть краще працювати під таким шаленим тиском? Що це відбивається на їх
працездатності, шкодить їх здоров’ю? Що вони – теж люди, а не бездушні роботи.
Безперечно, втрата близької людини, тим більше – матері, – велике горе. Але, може, саме в горі легше
осмислити минуле, власні помилки і прорахунки, момент істини і покаяння, зрештою. Може мати
хотіла бачити вас, синів, за святковим столом на Святий Вечір, на Різдво Христове, на Великдень,
щодня, відчути вашу любов, шану і тепло, а не «соціальну допомогу» від держави. Можливо, не
«промивання кісток» «і живим, і мертвим, і ненародженим» лікарям та медсестрам за рясніючим від
наїдків столом у широкому колі близьких вам людей та «приятельок» матері, а щирої молитви
заслуговувала покійна. Може Господь почув би молитву і каяття та заспокоїв би вашу неспокійну
совість. А витрачені на тризни, адвокатів, телевізійників кошти чи не краще було спрямувати на
адресну допомогу потребуючим, таким же «одиноким», покинутим, організувати якийсь «фонд
одиноких покинутих батьків».
Чомусь ми не замислюємося над простими християнськими і моральними чеснотами, християнським
милосердям, не бачимо, не хочемо бачити, своїх гріхів, зате вишукуємо і смакуємо чужі, без докору
сумління порушуємо VІІІ-му заповідь Божу: «Не свідчи ложно на ближнього твого», забуваємо про Сім
діл милосердя, зокрема: «голодного нагодувати; спраглого напоїти; недужому послужити; тому, що в
сумнівах, добру раду дати…».
Віриться, що українці, які як ніхто, люблять свою землю, свою Україну, своїх дітей і які з різних
причин змушені покидати Батьківщину, не забуватимуть рідних, а особливо – літніх батьків, котрі так
чекають на них, моляться за них і не заслужили бути «одинокими» при здорових і успішних дітях.
Н. Пелех лікар-терапевт Бібрської лікарні

План заходів із підготовки та відзначення 160-річчя від дня народження та 100річчя від дня смерті Івана Франка в м. Бібрці
Заходи

Виконавці

Проведення ремонтно-реставраційних робіт у м.Бібрці
Виконавчий комітет
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації з
Бібрської міської ради
реконструкції площі Стрілецької, де має бути
встановлений пам’ятник Івану Франкові та Уляні
Кравченко
Виконавчий комітет
2. Реконструкція площі Стрілецької для подальшого
Бібрської міської
встановлення пам’ятника Івану Франкові та Уляні
ради, міська
Кравченко

3.

Ремонт вулиці Івана Франка.

4.

Заміна дорожнього покриття , зокрема, під’їзду до
церковного подвір’я та Народного дому , а також до
будинку, на якому встановлена меморіальна дошка
на честь Уляни Кравченко.
Упорядкування прибудинкових територій, зокрема
біля молокозаводу, а також коло школи, де
вчителювала Уляна Кравченко.
Упорядкування території, поточний ремонт Будинку
дитячої та юнацької творчості по вул. Грушевського

5.

6.
7.

Встановлення пам’ятної таблиці з нагоди 100-ї
річниці з дня смерті І. Франка на фасаді Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Бібрки.

8.

Упорядкування території довкола каплиці Святої
Покрови на горі Щека і підходів до неї.

Термін
виконання
Березень-квітень
2016 р.

2016 рік-2019
(за наявності
коштів)

організація
Львівського обласного
відділення
Всеукраїнського
об"єднання ветеранів
у Перемишлянському
районі
Виконавчий комітет
2016 рік
Бібрської міської ради (за наявності
коштів)
Виконавчий комітет
2016-2018
Бібрської міської ради (за наявності
коштів)
КП «Рідне місто»,
громада міста

2016 рік

Виконавчий комітет
Бібрської міської
ради, громада міста
Виконавчий комітет
Бібрської міської
ради, громада міста

2016 рік
(за наявності
коштів)
2016 рік (за
наявності
спонсорських
коштів)
травень

КП «Рідне місто»,
церковні громади,
громада міста

9.

Реконструкція міжбудинкової стіни по вул.
Тарнавського й нанесення на неї поетичних текстів.

10. Ремонт міської сцени
Проведення тематичних заходів
1. Проведення в закладах освіти й культури
Бібрки тематичних заходів, книжкових виставок,
виставок малюнків, світлин; проведення зустрічей із
митцями, літературних і театралізованих дійств,
флеш-мобів тощо.
2.
Загальноміське свято просто неба - Франкові
фестини - за участю освітніх, культурно-освітніх
закладів і громадських організацій міста.

3
4.

5.

Науково-практична конференція «Іван Франко в
контексті дати»
Панахида з нагоди 100-ї річниці з дня смерті
І.Франка (біля Будинку дитячої та юнацької творчості
м. Бібрки)
Музичний вечір за творами Івана Франка.

6.

Міський літературник «Наш Іван Франко»: читання
поетичних і прозових текстів
І. Франка.

7.

Виставка робіт місцевих митців на Франкову
тематику
Екскурсійні дні (Бібрська ЗОШ, Львів, Нагуєвичі,
Романів): екскурсії, походи.
Просвітницька робота на Франкову тематику через
ЗМІ
Кіноперегляди екранізованих творів І.Франка.

8.
9.
10.

11.

Поїздки до театрів міста Львова на перегляди вистав
за творами І. Я Франка, запрошення театральних
колективів із сусідніх громад

12.

Виставка книжок «Іван Франко у вимірах епохи».

Виконавчий комітет
Бібрської міської
ради, комісія з
повноваженнями у
сфері соціальних
питань, освіти,
культури, молодіжної
політики і спорту, ГО
«Молодь Бібрки»
КП «Рідне місто»

Квітень-червень

Заклади освіти й
культури м. Бібрки.

Квітень вересень 2016
року

Комісія з
повноваженнями у
сфері соціальних
питань, освіти,
культури, молодіжної
політики і спорту,
Народний дім,
Бібрська ЗОШ
ім.Уляни Кравченко,
БДЮТ, Музична
школа, ГО «Молодь
Бібрки», ГО
«Ветерани», Союз
Українок
Оргкомітет

29 травня 2016
р.

Церква

Квітень

Серпеньвересень
28 травня
2016р.

Бібрська музична
школа, Бібрська ЗОШ
ім. Уляни Кравченко
ГО «Молодь Бібрки»,
Бібрська ЗОШ ім.
Уляни Кравченко,
БДЮТ, міська
бібліотека
Народний дім

Жовтень 2016р.

Оргкомітет

Травень-серпень

Бібліотеки

Квітеньвересень
Травень-серпень

Комісія з
повноваженнями у
сфері соціальних
питань, освіти,
культури,молодіжної
політики і спорту,
Бібрська ЗОШ ім.
Уляни Кравченко,
Бібрський БДЮТ
Комісія з соціальних
питань, освіти,
культури,молодіжної
політики і спорту,
Бібрська ЗОШ
ім.Уляни Кравченко
Міська бібліотека

Вересеньжовтень

Липень

Травень-серпень

Травень-серпень
Оргкомітет

Екскурсія
Оргкомітет, створений у рамках Року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці, 15 травня
організовує екскурсію до місць, пов'язаних із життєвим шляхом Івана Франка за маршрутом
Бібрка-Дрогобич-Нагуєвичі-Львів-Бібрка. Набирається екскурсійна група кількість 50 осіб. За
довідками звертатись за тел.: 099-08-22-391 (Василь Михайлович), 098-17-41-911 (п. Микола).
Телефонувати після 6 травня.
Компанія ОККО— стабільна, динамічна компанія, лідер ринку
пропонує Вам проявити себе та розпочати кар'єру
Якщо Ви активна комунікабельна особистість,
яка прагне розвитку та бажає працювати у сфері обслуговування,
надсилайте Ваше резюме чи подавайте анкету та візьміть участь
у конкурсі.
Молодший оператор
Посадовi обов’язки
 Якісне обслуговування клієнтів по заправці автомобілів
 Проведення активного продажу товарів
 Надання клієнтам додаткових послуг
 Забезпечення чистоти територій та обладнання
Вимоги до кандидатiв
 Привітність, люб’язність та бажання працювати з людьми
 Високі комунікативні здібності та клієнтоорієнтованість
 Досвід та бажання працювати у сфері обслуговування
та забезпечувати високій рівень послуг для клієнтів
Кожному працівнику компанія ОККО пропонує:
 Офіційне оформлення на роботу та дотримання вимог законодавства
 Професійне навчання згідно стандартів ОККО
 Гнучкий графік роботи і можливість поєднувати різні сфери життя
 Можливість впливати на рівень своєї винагороди за чіткою
та прозорою схемою
 Можливість кар'єрного росту, що прямо залежить від результатів
роботи
Надсилайте Ваше резюме або телефонуйте 067 314 85 67
Гаряча лінія: 0 800 501 101
Ваше резюме буде розглянуте протягом 10-ти робочих днів. За умови
позитивного розгляду, ми запросимо Вас на зустріч в межах конкурсу
на вакансію, якою Ви зацікавилися.
Бажаємо успіху!

Продається
двокімнатна квартира в
Перемишлянах
54 м2
1 поверх, усі вигоди
Гараж на подвір’ї, с/г
споруди
Пічне опалення, газ
Вул. Галицька, 6, кв. 1
(за поліклінікою, біля
каплички)
Тел.: (098) 629 42 44

До уваги мешканців!
13.05.2016р. з 900-1600 по
вулицях
Галицькій,
Сонячній,
Шевченка,
Лепкого, Львівській буде
здійснено
відімкнення
електроенергії. Просимо в
мешканців
м.
Бібрки
вибачення
за
тимчасові
незручності.
Перемишлянське відділення
електропостачання ПАТ
«Львівобленерго»

