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Нове обладнання для лікарні
Минулого тижня було освоєно кошти й через програму "Прозоро" для дільничної та
сімейної служби Бібрської райлікарні закуплено нове медичне обладнання. Відразу після
випробовування воно запущено в роботу в Бібрській поліклініці. У це медичне обладнання входить новий 12-канальний електрокардіограф з умонтованим процесором (вартістю близько 35000 гривень) та аналізатор крові для визначення гемоглобіну та гематокриту крові (вартістю понад 33000гривень). Обладнання сучасне та нове - і відповідно
зроблені ЕКГ- серця та аналізи за допомогою телемедицини можна пересилати через Інтернет для консультацій у медичні клініки України та Європи, але лише за умови високошвидкісного Інтернету та сучасного комп'ютерного обладнання. Тому зараз адміністрація лікарні шукає кошти або спонсорів, щоб закупити комп'ютерну апаратуру.
Найголовніше, що цільові кошти вдалося взяти з
державного бюджету за сприяння народного депутата України Т.І. Батенка. Тому медики Бібрської РЛ
висловлюють йому велику подяку.
Завдяки програмі "Прозоро" вдалося ще й зекономити 11000 гривень на виділених для медичного обладнання коштах.
Відомо, що дільничні та сімейні лікарі Бібрської
райлікарні надають допомогу не лише мешканцям
Перемишлянського району, але й жителям Жидачівського та Пустомитівського районів. Лікарі, які чергують та ургентують у Бібрській РЛ, у денний та нічний час надають невідкладну допомогу пацієнтам, яких привозить швидка (відокремлена від Бібрської РЛ юридична структура – служба екстреної медицини та медицини катастроф м.Львова) або які прибувають своїм транспортом, коли єдина бригада та швидка обслуговує екстрені виклики мешканців цих трьох районів, що межують із Бібркою. Наша лікарня обслуговує ще й важливу міжобласну державну трасу Львів-Івано-Франківськ-Буковель, тому збільшення
ДТП і травматизму лягає на плечі лікарів Бібрської РЛ.
Уже більше 2-х років нема можливості надавати акушерську стаціонарну допомогу
вагітним після 22-го тижня вагітності. Тому виділені цільові державні кошти на вищеперераховане медичне обладнання для Бібрської РЛ, зважаючи на те, що останніми роками не було можливості закупити, зараз дуже на часі. Нині необхідно поміняти старе технічно та морально застаріле медичне обладнання. Помагає нам у цьому важливому питанні народний депутат Т.І. Батенко, його помічники, політична сила" Укроп" та керівник Львівської пол. сили " Укроп" -І.З.Телішевський, яким не байдужа доля медицини
м.Бібрки та зони обслуговування сіл Бібрської лікарні ( Перемишлянський, частина Жидачівського та Пустомитівського р-нів). Також у період реформування медицини та
утворення територіальних громад лікарні будуть конкурувати між собою, і хто буде надавати якісніші та доступніші медичні послуги, матимуть більше пацієнтів. А це сучасне
й нове медичне обладнання, що інтенсивно оновлюється в Бібрській РЛ (ЕКГ-апарат, лабораторне обладнання, ендоскопічне та лапароскопічне обладнання для проведення сучасних лапароскопічних операцій, наркозна апаратура, кардіомонітори та апарат УЗД).
Також для якісних медичних послуг та, відповідно, конкуренції дуже важливі кваліфіковані молоді медичні працівники. Минулого місяця до Бібрської РЛ прийшов працювати на неповну зайнятість молодий і перспективний кваліфікований окуліст , у державний офтальмологічний кабінет поставлено найсучасніше офтальмологічне обладнання,

тому люди з проблемами зору можуть звертатися до Бібрської райлікарні. Нашій лікарні
потрібно оновити машини швидкої медичної допомоги, рентгенологічне та лабораторне
обладнання, обладнання в приймальному відділенні та інших відділеннях лікарні. Надіємося на співпрацю з політичною силою " Укроп" та народним депутатом Т.І Батенком і
його помічниками, що найближчим часом знову пообіцяли посприяти у виділенні державних цільових коштів на ЕКГ-апарат для терапевтичного відділення, танки-баки для
проявки та обробки рентгенплівки та електровідсмоктувач для приймального відділення
Також хочемо подякувати адміністрації Перемишлянської ЦРЛ, головному економісту
районної лікарні, керівництву районної адміністрації та райради за оперативне і швидке освоєння державних коштів для потреб медицини та за розуміння проблем медицини
Бібрської районної лікарні.
Головний лікар Бібрської РЛ Ігор Курч

Зал урочистих подій у Бібрській міській раді
Рік підходить до завершення, а в селах і містах продовжують святкувати весілля. Немає
урочистішого й радісного свята, ніж весілля.
Цей обряд уособлює вшанування найголовніших
чеснот – любові, прощення, продовження роду.
16 вересня в Бібрській міській раді у приміщенні конференц-залу на рушничок щастя стали
Дмитришин Ігор та Крап Анжела. Бібрська міська рада відповідно до вимог чинного законодавства відновила урочисту реєстрацію актів
цивільного стану.
…Зазвучав марш Мендельсона. У приміщення залу зайшли щасливі молоді люди.
Звучить пісня «Веди, наречений, до шлюбу» - і молодят зустрічає обрядовий староста
Ірина Герчаківська, яка і проводить шлюбну церемонію. Свідки розстеляють шлюбний
рушник, звучить пісня «Не впади, порошино», обрядовий староста запрошує молодят засвідчити підписами свій сімейний союз
Подружжю Дмитришиних вручають паспорти, свідоцтво. У виконанні вокального
ансамблю за участю Н.Свіжак, О.Білоусової, Г.Скалки, К.Чабан, Л.Попович, М.Швед зазвучала «Урочиста весільна». Молодята низько вклоняються батькам за недоспані ночі,
розуміння, материнську ласку, любов, щиру батьківську підтримку.
Отож запрошуємо всіх закоханих, які планують одружитися, до весільного обряду.
Сезон весіль, вишитих рушників та короваїв ще не завершився.
Художній керівник НД Наталія Свіжак

«Бібрський комунальник» інформує
Минулого тижня мешканці м. Бібрки гостро відчули проблеми з водопостачанням. 13 вересня 2017
року на міському водопроводі проводили планові
роботи зі встановлення редукційного клапана, про
що заздалегідь попередили мешканців міста. Роботи,
які проводили цього дня, дадуть змогу в найближчий
час задіяти резервуар питної води по вул. Шевченка,
що, у свою чергу, покращить водопостачання всіх
мешканців нашого міста.
15 вересня 2017 року на насосній станції вийшов
із ладу один із глибинних насосів. Вода подавалася
тільки одним насосом, потужності якого не давали можливості забезпечити всіх мешканців водою. Для заміни глибинного насоса необхідно було залучити відповідну техніку,
якої, на жаль, немає ні в міської ради, ні в міського комунального підприємства. На про-

хання Бібрського міського голови в понеділок 18 вересня необхідну техніку було надано
Бібрським ЛВУМГ. Роботи із заміни глибинного насоса проведені, водопостачання відновлено в повному обсязі.
Комунальне підприємство просить вибачення в мешканців міста за тимчасові незручності та дякує всім за допомогу, розуміння й підтримку.
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»

Кого бояться Півні?
Про кого пишуть майже в кожному номері «Погляду»? Про Олега Довгаля.
Кого хочуть вислати в зону АТО? Олега Довгаля. Певно, щоб не заважав вибори фальшувати.
Чию ще біографію в Бібрці вивчили від А до Я? Олега Довгаля.
На чиї приватні сторінки у Фейсбуці лазять, як до своєї хати? (Чого ви туди заглядаєте, як ті фото з полігону виставлені для друзів?)
Коли Півні найбільш активно дописують проти свого опонента? Коли Олега Довгаля
нема. Ото герої!
Самі Півні від усіх повісток поховалися, але їх мучить думка: де Олег Довгаль?
То називається фобія, або страх.
Інформуємо: Олег Довгаль на полігоні, пішов за повісткою (а не уникав чи відмовлявся, як ви пишете), живе в палатці на полігоні в Рівненській області, тренується. Спіть,
Півні, спокійно. Як буде мобілізація, Олег Довгаль піде вас захищати, не бійтеся.
Якщо ви не знаєте, армія тепер контрактна. О. Довгаль – не військовий, а ITспеціаліст, і підписувати контракти агітують радше кадрових військових. Ви вдаєте, що
не знаєте тих нюансів, чи справді такі некомпетентні? Але на випадок загальної мобілізації, можете не сумніватися, О. Довгаль піде першим, бо спочатку призиватимуть
тих, хто вже відбув навчання.
А ви не хочете піти повчитися? Може, тоді позбудетеся страху й перестанете боятися
О.Довгаля?
І про зону АТО. Олег Довгаль кілька разів був на передовій разом із мером Романом
Гринусом та іншими небайдужими громадянами нашого міста як волонтер. Вони їздили
в найнебезпечніші точки, навіть возили військовим на нульову лінію безпілотники, а в
Дебальцево були за півдоби перед «дебальцівським котлом». Є багато їхніх фотографій із
зони АТО, навіть у тих населених пунктах, які зараз окуповані. Роман Гринус був у зоні
АТО понад тридцять разів. Багато людей із нової команди Романа Гринуса там побували.
Хтось воював, хтось займався волонтерством, хтось був на навчаннях. Жінки ліпили вареники, пекли печиво, в’язали шкарпетки, плели маскувальні сітки, робили чаї для солдатів. А ви що робили? Пишіть про ваші подвиги, Півні. Ліпіть хоч вареники, хоч цукрових кугутиків і відсилайте нашим бійцям на фронт, замість писати нісенітниці.
Надія Федущак

Дорога до храму. За тебе все віддам.
16 вересня 2017р. в Народному домі м.Бібрки Народний артист України Степан Гіга
презентував концерт на підтримку Єдності України «Дорога до храму. За тебе все віддам.» У концерті взяли участь заслужена артистка України Квітослава Гіга (дочка) та
молодий талановитий онук «Містер Прикарпаття» - Даніель. Ведучим програми був гуморист, народний артист України Ігор Мельник. Понад дві години тривала концертна
програма. Дякуємо вдячним глядачам за
теплі, щирі оплески, квіти. Меру міста, Романові Гринусу, вдячні за цінні подарунки,
які нагадуватимуть гостям про наше містечко. Народний дім має надію, що до кінця року буде ще не один цікавий концерт.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Всечесний отче Миколо!
Прийміть найщиріші вітання в День Вашого народження.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Із повагою - Бібрська міська рада, працівники Народного
дому міста Бібрки та учасники художньої самодіяльності

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги вірян
Перемишлянський РЕМ ПрАТ
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
«Львівобленерго» запрошує на роботу:
Богородиці м. Бібрки
- майстра виробничої дільниці (місце роботи –
Четвер, 21.09 (Різдво Пресвятої
м. Бібрка, вул. Шевченка, 9)
Богородиці)
Особливості роботи:
- 08:30 Свята Літургія
Організація і забезпечення належних безпечних умов
П'ятниця, 22.09
праці;
- 08:00 Свята Літургія за молодих
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в
Субота, 23.09
зоні обслуговування;
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оператив- 08:00 Свята Літургія за упокій
но-технічної та звітної документації;
- 19:00 Вечірня
Організація та контроль роботи підпорядкованих працівНеділя, 24.09
ників.
- 08:30 Свята Літургія
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.

Працівники хірургічного відділення Бібрської
районної лікарні вітають із ювілеєм Антона
Івановича Ружніцького – доброго хірурга і
гарного співробітника, прекрасного сім’янина
й чудову людину:
З днем народження вітаємо,
Гараздів усіх бажаємо.
Добре вибрали дорогу,
Ви у нас хірург від Бога!
Хай щастить Вам у роботі,
Успіху Вам кожен раз.
Хворі швидко щоб ставали
Знов здоровими у Вас.
З Днем народження вітаєм,
Зичимо здоров’я,
Дні щоб Ваші наповнялися
Щастям, радістю, любов’ю..

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

