Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ДОРОГА ОСВІТЯНСЬКА РОДИНО БІБРСЬКОЇ ОТГ

вітаю Вас із професій- яким буде наше майбутнє. Хай
Щ иро
ним святом – Днем праців- діти тішать Вас успіхами в навників освіти. Зичу Вам міцного
здоров’я, творчості, натхнення, і
нехай буде невичерпним джерело
любові і до дітей, і до професії,
День у день ми, освітяни, присвячуємо себе дітям . Від нашої витримки, від уміння сіяти в душах
дітей мир та злагоду, навчати поваги до ближніх, любити й захищати свою Україну залежить,

чанні, спілкування з колегами
приносить задоволення, а педагогічні пошуки дають щедрий урожай результативності, фахового
зростання й творчих перемог. Дякую Вам за щоденний труд, за
Ваш внесок у розвиток нашої держави
Бібрський міський голова Роман Гринус
Начальниця відділу освіти БМР Зоряна Влах

З ДНЕМ БІБЛІОТЕКАРЯ
вітаємо бібліотечних
Щ иро
працівників зі Всеукраїнсь-

ким днем бібліотек.
Це свято свідчить про глибоку
повагу народу до своєї духовної
спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. Бажаємо натхнення, енергії, новаторських ідей та багато

ОСВЯЧЕНО НАРІЖНИЙ КАМІНЬ

С

онячного дня 26 вересня у місті Бібрці на території нового ЖК "Святий Миколай" (вул.
Уляни Кравченко,Обширна) відбулось освячення
будівельного майданчика та наріжного каменя
фундаментів будинку.
Благословення та напутні слова на плідну працю
дав парох о.Микола з парафії УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці у присутності колективу генпідрядника.
"Живіть там, де Вас оберігають"

користувачів, які шануватимуть
та поважатимуть Вашу самовіддану працю.

Бібрський міський голова
Роман Гринус
Начальник відділу культури
Люся Сурмач

КЗ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА БМР» ІНФОРМУЄ БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ
30 вересня у Всеукраїнський день бібліотек бібліотекарі КЗ «ПБ Бібрської міської ради» Річенко М.Д. і
Кузів Г.О. отримали грамоти від Департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації .урочисте нагородження відбулося
у КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігій».
У бібліотеці с. Підгородище: проведено флешмоб
"День у бібліотеці" та бібліотечний урок "Бібліотека скарбниця знань" з учнями Підгородищеської початкової школи.
У бібліотеці с.Великі Глібовичі відбувся День нової
книги під гаслом "Читай книги - будь особистістю".
У Бібрській міській бібліотеці для дорослих до 90річчя від дня народження Дмитра Павличка бібліотекар Добрянська Оксана підготувала мультимедійну
презентацію "Відчайдушний голос українського болю"
У бібліотеці с.Лани 27 вересня бібліотекар Хмарна
О.П. провела казковий круїз "Казкові мандри" з учнями 2 класу. Юні читачі з великим захопленням
розповідали про улюблених героїв-мандрівників з
прочитаних книжок.
У бібліотеці села Любешка спільно з Народним домом проведено літературну годину "Франкова кузня"
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ПРО СИТУАЦІЮ В БІБРСЬКІЙ ЛІКАРНІ

станнім часом поширюються
чутки про закриття Бібрської
лікарні, та ще й зі звинуваченнями
на адресу влади ОТГ.
Насправді Бібрська районна лікарня є структурним підрозділом Перемишлянської центральної районної лікарні, власником і засновником якої є Перемишлянська районна рада. Тому тільки Перемишлянська районна рада може вирішувати долю Бібрської лікарні. Після утворення об’єднаної громади
Бібрська міська рада відповідно
до чинного законодавства створила Центр первинної медикосанітарної допомоги, куди перейшли сімейні лікарі з більшістю персоналу, який обслуговував первинну
допомогу. Тобто ОТГ відповідає
тільки за первинну медицину.
Вторинна медицина (стаціонар разом із поліклінічними працівниками) залишились у складі структурного підрозділу Перемишлянської
лікарні. За законом впровадження
реформи в галузі вторинної медицини має розпочатися з 1 січня
2020 року.
Для фінансування Бібрської лікарні держава передбачає і виділяє
медичну субвенцію, яка тільки проходить через рахунки Бібрської міської ради і передається Перемишлянській лікарні, яка здійснює оплату видатків Бібрської лікарні. Ця
субвенція згідно із законодавством
повинна покривати повну оплату
надання громадянам необхідних їм
медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою
медичних гарантій (п.1, Ст. 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). Ця субвенція в розмірі понад 8 мільйонів гривень на рік, призначена для Бібрської лікарні, повинна покривати поточні видатки Бібрської лікарні,
крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (Стаття
103-4 Бюджетного Кодексу України).
Натомість керівництво Перемишлянської районної лікарні, окрім 8
мільйонів медичної субвенції, виставило Бібрській міській раді на
оплату видатків Бібрської лікарні
до кінця року 14 мільйонів, що становить понад медичну субвенцію 6
мільйонів гривень. Бібрська міська
рада за законом мала б перерахувати на рахунки Перемишлянської
ЦРЛ тільки цих 8 мільйонів дер-

жавної субвенції (розрахунок на
рік), і тільки з власної доброї волі
дофінансовувати. Бібрська міська
рада, хоч і не є засновником Бібрської лікарні, понад півроку все ж
платила великі кошти понад субвенцію (які можна було використати й на інші потреби громади). На
сьогодні сплачено Перемишлянській районній лікарні на видатки
Бібрської лікарні медичної субвенції - 5 831 437,55 грн., дотації з
місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету
видатків - 1 667 498,19 грн., іншої
субвенції з місцевого бюджету - понад 2 мільйони гривень. Це дуже
великі суми в порівнянні з малою
кількістю наданих медичних послуг, тому один пролікований випадок дуже дорого коштує. Варто зауважити, що дотація з місцевого
бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків
є
дотацією і для лікарень, і для
освітніх закладів. Виходить, що
Бібрська
міська
рада,
аби
профінансувати всі видатки Бібрської лікарні (штат складає 151 ставку, кількість пролікованих за
місяць пацієнтів – у середньому 153
-156 (статистика за останніх 7
місяців), має забрати гроші ще й у
шкіл. Якщо зважити на те, що під
час візиту до Бібрської лікарні
працівники міської ради у палатах
на третьому поверсі лікарні не побачили жодного пацієнта, то про
яку ефективність витрачання
коштів, забраних з цієї субвенції у
шкіл, а значить у наших дітей (це
приблизно 3,5 мільйона гривень
виставленого лікарнею рахунку),
можна сьогодні говорити?
Слід додати, що в Бібрській лікарні є і добрі фахівці, і відділення, у
яких прекрасні лікарі і середній
медичний персонал, і в яких постійно лікуються пацієнти. То, може,
адміністрації лікарні варто було
вже давно проаналізувати, що ефективне, і підтримувати добрих фахівців, а з початком реформи вторинної медицини ці робочі місця можна
буде зберегти, бо гроші підуть за
пацієнтом. Неефективне ж можна
переформатувати, змінити, зрештою, частково оптимізувати, аби
кошти витрачалися раціонально і
не йшли на обслуговування багатьох порожніх палат? Натомість
адміністрація вирішила ще збільшити штат і прийняти нових лю-

дей, що дуже обурює на тлі ситуації,
що склалася.
Громада має знати, що Бібрська
міська рада не є засновником Бібрської районної лікарні, і дофінансування, окрім передачі медичної
субвенції, є цілком доброю волею
ради. Ця добра воля пов’язана з
тим, що в лікарні працюють і лікуються наші мешканці, і Бібрський
міський голова Роман Гринус пообіцяв головному лікареві Перемишлянської лікарні, що поки бюджет
Бібрської міської ради буде
спроможний, доти будемо дофінансовувати Бібрську лікарню, але
натомість керівництво і Перемишлянської ЦРЛ , і Бібрської лікарень
буде активно шукати варіанти оптимізації і модернізації Бібрської
лікарні. Від початку року до серпня
з боку адміністрації ЦРЛ не було
зроблено жодного кроку. На початку серпня керівництву Перемишлянської районної ради (а саме вона
відповідно до чинного законодавства повинна дофінансовувати лікарню) та головному лікареві Перемишлянської районної лікарні Бібрська міська рада офіційним листом повідомила про недовиконання
плану фінансових надходжень до
міського бюджету і про брак коштів
на покриття витрат (треба наголосити, що витрат понад субвенцію)
Бібрської районної лікарні. На
жаль, не було жодних активних
кроків з боку керівництва лікарень
щодо Бібрської лікарні, зате були
абсолютно безпідставні звинувачення в бік Бібрської міської ради
(замість подяки за добровільне, та
ще й немале дофінансування).
Можливо, варто колективу Бібрської лікарні нарешті запитати керівників Перемишлянської та Бібрської лікарень, що вони зробили за
останній рік для свого колективу і
їхнього місця праці? Бібрська міська рада систематично дофінансовувала лікарню весь цей час, даючи
керівництву часову можливість
шукати і знаходити для лікарні
варіанти виходу з ситуації. І якщо
вчасно зробити мудру оптимізацію,
ще можна зберегти послуги вторинної медицини для громади. Але
на жаль, цим ресурсом адміністрація ЦРЛ і Бібрської лікарні досі не
хотіла скористатися. А Бібрська
міська рада вже не може відбирати
у громади стільки грошей, які необхідні на школи, садки та інше.

Нашкор
КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОР- Галицька та Грушевського;
МУЄ
Очищення каналізації по вул. Уляни Кравченко;
КП «Бібрський комунальник» за минулий тиждень Встановлення автоматики на насосній станції друвиконав такі роботи:
гого підйому по вул. Шевченка.
Ремонт водопроводів по вул. Шевченка, Зарічна,
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ

едакція газети «Бібрські вісті»
оголошує конкурс «Ми маємо чим
вас здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ) Обсяг тексту— не більше 1
друкованої сторінки А4 (розмір шрифту—10). Кожен учасник конкурсу ки-

дає виклик іншому населеному пункту громади (на власний вибір). Тексти
буде опубліковано в газеті та у групі
«Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська
ОТГ)”. Переможців буде визначено за
результатами онлайн-голосування.
Трьох переможців буде нагороджено
призами.

Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

ЦІКАВА ІСТОРІЯ СЕЛА МАЛІ ЛАНКИ

С

ело Малі Ланки розташоване
на лівому березі річки Боберки. Назва села походить від слова
«лан». Лан в українській мові мав
двояке значення: перше, як поле, а
друге – як одиниця площі. У XVIXVII ст. лан займав площу близько
16 га землі. Кожне місто в Галичині
згідно з королівськими привілеями
мало закріплені за ним землі ( певну кількість ланів).Згодом на цих
землях виникли два поселення:
Лани та Малі Ланки.
У давні часи село мало назву Стара Бібрка. Ця назва з’явилася вже
тоді, коли у вигині ріки, на її правому березі, постало укріплене містечко, яке від назви ріки отримало назву Бібрка. На попелиську давнього
поселення відроджувалося життя.
Від того й назва Малі Ланки, або
«стара» Бібрка.
На сьогоднішній день у селі мешкає 585 жителів.
Перша школа в селі була в маєтку

лів. У будинку поблизу неї жила
заможна польська сім’я, проте її не
раз переслідувало горе: новонароджені діти помирали. Голова сім’ї
пообіцяв, що якщо народиться здорова дитина, то він дасть кошти на
те, щоб поставити там скульптуру
Діви Марії. Каплицю збудували
поблизу помешкання пана. Місцеві
к
жителі дбайливо доглядають каплицю, бо ця святиня є своєрідним
оберегом села.
Хоча в селі немає церви, та жителі
Малих Ланок допомагали при будівництві греко-католицької церкви
Івана Богослова с. Стрілки, яка розташувалася на колишніх малоланківських землях. Мешканці села
пригадують, що їхні батьки ще в
далекому 1905 році заклали одні з
перших цеглин храму Івана Богослова. Можна навіть сказати, що
церква об’єднує парафіян обох сіл.
Передаємо естафету селу Серники.
Віра Худа

пана Івана Коваля. Потім збудували нову школу, у якій вчилися діти
1-3 класу. А далі діти йшли в Бібрецьку школу.
Є в селі такі сакральні місця, як
каплиця Івана Хрестителя й фігура
Божої Матері. Наприклад, з останньою пов’язана розповідь старожи-

ВІДДІЛ ОСВІТИ» ІНФОРМУЄ
Тиждень протидії булінгу
З метою попередження булінгу, а
саме жорстокості та насильства серед підлітків, профілактики злочинів та правопорушень в учнівському середовищі з 16 по 20 вересня у
13 закладах освіти Бібрської міської
ради був проведений "Тиждень протидії булінгу".
Упродовж тижня роботи з учнями,
батьками, педагогами практичні
психологи та соціальні педагоги
проводили низку заходів:
заняття з елементами тренінгу
«Протидія булінгу», «Булінг у дитячому
середовищі:
причини,
наслідки та його подолання»,
години психолога «Стоп булінг!»;
відеолекторій «Булінг. Способи
самозахисту», «Булінг. Шкільна
травля»;

бесіди
«Кібербулінг:
безпечне
віртуальне спілкування», «Вчимося
казати ні»;
батьківські збори на тему: «Як
батькам упоратись з булінгом».
Олімпійський тиждень
Традиційно з 09 до 13 вересня
2019 року у закладах освіти проведено заходи, приурочені до Всеукраїнського Олімпійського уроку,
Олімпійського тижня, Дня фізичної
культури і спорту України:
- бесіди «Історія Олімпійських
ігор»;
- спортивні змагання серед учнів
«Стань
у
ряди
олімпійців»,
«Веселі старти»;
турніри
з
міні-футболу
«Олімпійський м’яч»;
- конкурси малюнків та фотографій «Спорт у житті людини»;

-вікторини «Історія Олімпійського
руху»;
- естафети «Швидше, вище, сильніше».
Дано старт професійному марафону
Розпочалася реєстрація на конкурс «Учитель року - 2020». Відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки № 798, цьогоріч вчителі
змагатимуться у п’яти номінаціях.
Педагогічні працівники, які є фахівцями з початкової освіти, історії,
зарубіжної літератури, хімії, образотворчого мистецтва, приймайте
виклик, демонструйте власні досягнення та перемоги української освіти!

Головний спеціаліст відділу освіти Галина Гавінська

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ» ІНФОРМУЄ
30.09.19р. вшанували пам'ять визначного політичного діяча, сотника УГА, засновника та активного
діяча УВО та ОУН Юліана Головінського. На могилі в с.Великі Глібовичі о.Микола та о.Степан відправили панахиду. Віче-реквієм прове-

ли біля пам'ятного знаку (між
м.Бібркою та с.Великі Глібовичі).На святкування приїхали активісти зі Львівського відділення Всеукраїнського Об'єднання Ветеранів,
Львівського осередку громадської
організації ОУН. Також був присут-

ній племінник - Любомир Головінський. У заході взяли участь гуртківці НД м.Бібрки та НД с.Великі
Глібовичі, вчителі та учні Великоглібовицької та Бібрської шкіл. Із
щирими словами пошанування виступили: Бібрський міський голова
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ» ІНФОРМУЄ
Роман Гринус, староста Великоглібовицького старостинського
округу Василь Марочканич, історик Тарас Шах, о.Степан Бліхар, начальник відділу культури Люся Сурмач.
Велика подяка хористам церкви
с.В.Глібовичі. Дякуємо О.Чмиру
за підвіз учасників. Честь і шана всім, хто був присутній на
віче-реквіємі. Дякуємо Вам за
людську шану до свого Героя.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ
СЛАВА!
01.10.19р.
відбулися
«Бібліотечні посиденьки» працівників КЗ «ПБ Бібрської міської
ради» з нагоди Всеукраїнського
дня бібліотек. За філіжанкою
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кави працівники переглянули
німе кіно: історія та цікаві факти про Чарлі Чапліна (до 130річчя), обговорили питання, які
стосуються функціонування бібліотек-філій Бібрської ОТГ. Із
нагоди професійного свята Відділ культури нагородив подяками та преміював всіх бібліотечних працівників. Щиро дякуємо
Бібрському міському голові Романові Гринусу та заступнику
голови з гуманітарних питань за
підтримку й подарунки до свята
(крісла для читального залу та
книжки).

Головний спеціаліст відділу
культури Галина Бобечко

•04 жовтня відбудеться захід «На крилах спогадів» до 75річчя депортації українців
(у програмі: виступ учасників хору «Лемковина» (м.Львів), авторські
твори актора, ведучого фестивалів та урочистих заходів Богдана Пастуха (м.Львів),
виставка майстрині лемківської вишивки
Марти Кулинич-Новицької (м.Львів), виступи колективів НД м.Бібрки, вокального
ансамблю «Майоран» (НД с.Свірж).
•20 жовтня (18:00 год) – Оксана Винницька презентує альбом «КРИЛА». Квитки можна придбати у НД м.Бібрки. Вартість квитків- 50; 100 грн. (Дівчина втратила зір, та Бог подарував їй талант не
тільки співати. Оксана є автором багатьох
творів, які презентуватиме на концерті).
Також у програмі виступ шоу-балету
«АТЛАНТІК».

Комунальне підприємство Рідне місто
запрошує на постійну роботу робітника Колектив дошкільного навчального закладу «Сонечко»
благоустрою.
м. Бібрка від щирого серця вітає директора закладу
Вимоги: чоловік, освіта не обов’язкова.
Коцюмбас Євгенію Володимирівну з ювілейною датою
Гарантії: офіційне працевлаштування,
зарплата без затримок, оплачувані лікарняні, щорічна відпустка, надбавки та
премії.
Звертатись у КП Рідне місто в приміщенні Бібрської міської ради І поверх

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 4.10
- 06:30 Сповідь (обітниця першої
п'ятниці)
- 07:00 Свята Літургія
Субота, 5.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 6.10
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка
дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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