Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Шановна громадо! Щиро вітаю iз Великоднем! Нехай це величне свято
наповнить серця світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро.
Великдень нагадує про духовне відродження, яке потрібне всім нам, усій
українській нації.
Бажаю Вам i Вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти
української землі та родинне тепло.
Нехай Господь дарує Вам любов, радість, мир та злагоду на довгі літа й
надихає всіх нас на дo6pi та праведні справи.
Щастя й злагоди Вам у родині та благодаті Божої з небес.
Бібрський міський голова Роман Гринус

ВОСКРЕСІННЯ
Стихає вітер, вечір надворі,
А завтра Воскресіння, завтра Свято,
У нашій церкві на молитві всі,
Христос прийде до нас у Білих Шатах.

І не покличе їх уже Господь
У Царство Боже вічної любові,
Бо Богом вибраний, розлючений народ,
Топив Христа в Його невинній Крові.

….І ось ці очі! Стиснуті вуста!
Які ще зберігають пережите,
Ці очі пам’ятають, як з хреста
Знімали Тіло, цвяхами прибите!

То ж за Свою безмірную любов,
О Господи, Ти стільки настраждався,
Що з Чаші золотої Тіло й Кров
Приносити у славі дочекався.

Холодний піт вкриває нам чоло,
Як осягнути цей нелюдський вчинок?
За рани ці на Тілі й на Лиці
Вже не знайти їм вічний відпочинок.

У славі, Господи, ступаєш по землі,
Яку створив для людства, для любові,
Цілуєм і вклоняємся Тобі,
І Тілу в ранах, і невинній Крові
Марія Коваль

Майстер-клас із писанкарства

У суботу, 23 квітня, відбувся майстер-клас із
писанкарства
Молодь Бібрки спільно з дошкільнятами та дітками,
що живуть у будинку сімейного типу при грекокатолицькому монастирі у м. Бібрці, пробували свої сили
у виготовленні писанок-мотанок.
Із технікою їх виготовлення та маленькими
хитрощами щодо прикрашання нас ознайомила Мисюк
Ірина.
Процес виявився дуже цікавим, веселим, трішки
складним, але, на диво, заспокійливим і захоплюючим.
Кожен утілював свою фантазію у диво-писанках, обираючи свої улюблені кольори, серед яких
були й патріотичні синьо-жовті.
Дякуємо всім, хто прийшов і творив разом із нами прекрасне. Захід відбувся в рамках
Програми Перемишлянської районної державної адміністрації щодо реалізації молодіжної
політики і заходів щодо соціального захисту дітей у Перемишлянському районі на 2016 рік.
Оксана Зінчук

ВЕЛИКДЕНЬ ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ
Запрошуємо господинь Бібреччини до благодійної акції. Приносьте паски,
писанки та інші елементи великоднього кошика в суботу до церкви,
зокрема, на освячення.
Усі Ваші подарунки передамо українським воякам, що лікуються в
госпіталі чи перебувають на полігоні.
Неформальне об’єднання «Самооборона Бібрки»

Цей дощ — як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.
Тут по дворах стоїть бузкова повінь.
Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен,
і прилітають гуси щовесни.
Але кленочки проросли крізь ґанки.
Жив-був народ над Прип’яттю — і зник.
В Рудому лісі виросли поганки,
і ходить Смерть, єдиний тут грибник.
Ліна Костенко

Ми повинні знати й пам’ятати своїх героїв!
«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього» — цей вислів Максима Рильського нині
актуальний, як ніколи.
У видавництві «Каменяр» до 100-Ї річниці з дня
народження Миколи Лемика вийшла документальна
книжка «Народжений для подвигу», автором якої є
заслужений учитель України, член Української
Вільної Академії наук Канади Тарас Шах.
Презентація цього видання відбулася у Львівській
науковій університетській бібліотеці, бібліотеці імені
Олега Ольжича, у школі с.Куровичів , у «Просвіті»
с.Куровичів, у школі с.Лагодова, у Бібрській міській
бібліотеці, на виховній годині у 10-А класі (кл.кер. Шах Л.Т.) Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко, у Перемишлянському ліцеї.
Остання презентація відбулася 13.04.2016р. у Львівському обласному Будинку вчителя за
сприяння директора Володимира Парубія, який запросив учителів львівських шкіл та всіх тих,
хто цікавиться історією рідного краю . Організатором заходу був Микола Посівнич, кандидат
історичних наук, президент фонду «Літопис УПА імені Володимира Макара». Він представив
автора, розповів про його доробок та охарактеризував значимість теми, особливо в сучасних
умовах війни з Росією.
Лідія Шах

Про місцевий футбол
У неділю, 24 квітня, у с.Підмонастир відбулися півфінальні поєдинки весняного кубка
Перемишлянського району з футболу.
Місцева команда с.Підмонастиря не залишила жодного шансу команді з районного центру
Перемишлянщини, перемігши з рахунком 3:0.
У другому матчі зустрічалися команди ФК «Шпиль» с. Шпильчини та ФК «Сокіл» с.Ланів.
Одибві команди продемонстрували високий рівень майстерності. Поєдинок видався
надзвичайно напруженим та цікавим. Інтрига матчу зберігалася аж до фінального свистка.
Уболівальники отримали велике задоволення від перебігу та моментів самого поєдинку.
Шпильчинська команда, поступаючись із рахунком 2:0, за 7 хвилин до закінчення поєдинку
зуміла проявити характер, силу волі та здобути важливу перемогу 3:2, забезпечивши собі путівку
до фіналу. Вирішальний гол на останніх секундах матчу забив капітан команди ФК «Шпиль» Ігор
Дмитрук.
У неділю 08.05.2016 року відбудеться фінальний матч між командами с.Підмонастиря та
с.Шпильчини. Про місце проведення поєдинку буде повідомлено додатково.
Вітаємо команду ФК «Шпиль» с.Шпильчини з перемогою та виходом до фіналу й
побажаємо здобути весняний кубок Перемишлянського району.
Юрій Федущак

Робочий візит голови Львівської ОДА
26 квітня голова Львівської ОДА Олег Синютка з робочим візитом відвідав місто
Бібрку. Міський голова Р.Гринус ознайомив очільника області з найбільш болючими проблеми
міста : ішлося, зокрема, про стан доріг, водне й каналізаційне господарство. Звернули увагу й
на стан Народного дому, по якому міський голова Р.Гринус провів оглядову екскурсію і розповів

про неможливість за кошт місцевого бюджету завершити ремонтні роботи. Олег Синютка
оцінив жахливий стан будівлі й пообіцяв сприяння у вирішенні даної проблеми, бо місто має
мати повноцінний, дієздатний Народний дім.
Поїздка в зону АТО
У понеділок Бібрські
волонтери
повернулися з
чергової поїздки в
зону бойових дій на
Донбасі. Щиро
дякуємо всім
жертводавцям від
імені вояків з
передової за
підтримку та щирі
подарунки до
Великодня. Детальний
звіт про поїздку в
наступному номері
газети.
Неформальне
об’єднання
«Самооборона Бібрки»

(Продовження. Початок у попередньому номері)
«Не свідчи ложно на ближнього твого»
Історія із недугою і, як наслідок, смерті п. Л., має своє продовження. Скарги рідних у посольство
України у Великобританії, МОЗ України, Генеральну прокуратуру. Відповідно – неодноразові перевірки
лікарні, засідання клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, позачергові
переатестації, допити слідчими медичних працівників, трансляція сюжету «Лікарські таємниці» на
телеканалі «ZIK» з однозначними висновками адвоката позивачів та «юристів-експертів» у
некомпетентності та недобросовісності медичних працівників Бірської лікарні. Після такої
телепередачі і таких висновків виникає запитання, а як же могли ці самі медичні працівники
десятиліттями успішно лікувати хворих, мати визнання серед пацієнтів і колег по фаху? Невже лише
до хворої Л. мали якесь «нелюдське й нелікарське» ставлення? Чому чи за що?
На жаль, родичі покійної, а за ними й адвокат, телекореспонденти схильні не лише звинувачувати
персонально, але й узагальнювати: медики нефахові, безсердечні, одним словом – злочинці за
визначенням.
Очевидно, не всі так думають про лікарів і їхню працю, про Бібрську лікарню. Побудована ще «за
Австрії» (у 1906) і названа іменем цісаря Франца Йосифа, доповнена у 1986 р. найсучаснішим на ті
часи 5-ти поверховим корпусом для стаціонарних відділень, лікарня була й залишається осередком
медичної допомоги, де лікуються не тільки жителі Перемишлянського району, а й прилеглих сіл
Жидачівського та Пустомитівського районів. Зауважу, лікуються не примусово, а завдяки авторитетові
лікарні, давнім традиціям ставлення до пацієнтів і їх оцінки лікування. Ці традиції закладали і
примножували шановані нашими мешканцями майбутні професори О. Кицера, Ю. Мазур Ю..
професор-академік М. Лоба, доктор медицини, хорунжий УГА і лікар УПА Б-А. Макарушка, хірурги Т.
Гузар. Ю. Мацяк. І. Копистянський, терапевти А. Островерх, Т. Шев’яков, В. Пришляк, заслуженою
шаною користувалися акушер-гінекологи Г. Пушкар, Н. Баранова, невролог Б. Струк, педіатр Н.
Бунтова, рентгенолог П. Кривенко, фтизіатр М. Панасюк і багато інших медичних працівників у різні
часи існування лікарні. Багато зробили для розвитку та іміджу лікарні головні лікарі С. Пиріг, В.
Бойко, П. Федунь, З. Гузар., Д. Герчаківський . Їх пам’ятають, знають і шанують не лише у Бібрці.
Понад 35 років у лікарні працюють хірург А. Ружніцький,терапевти Н. Бойко, Н. Пелех, педіатри П.
Довбецький, Д. Корж, Я. Гула, медичні сестри М. Данилик, О. Чобич, Ю. Шуманська, Л. Дацко, Л.
Легендзевич, О. Прихідько, М. Борачок. Працюють і молоді, мудрі, сумлінні і відповідальні лікарі та
медичні сестри.
Важко перерахувати, скільки врятовано людських життів, скільком хворим надано невідкладну
допомогу, скільки добрих і вдячних слів отримано від хворих і їхніх родичів за 110 років існування
лікарні. А скільки лікарів через перенапруження захворіли на гострий інфаркт міокарда, скільки
отримали відзнаки за нелегку працю? Не цікавить сама праця медиків, їхні нічні та у вихідні дні
чергування, чергування вдома в позаробочий час з постійним очікуванням виклику на черговий
важкий випадок хвороби, на операцію, на невідомість і велику відповідальність. Тож медичні
працівники щиро вдячні жителям, пацієнтам Перемишлянського, Жидачівського, Пустомитівського

районів, котрі з розумінням і добрим словом відкликаються про нашу нелегку працю, шанують наших
медичних працівників. І тепер, у час непростих випробувань, вірять їм і підтримують.
(продовження в наступному номері газети)
Н. Пелех, лікар-терапевт Бібрської лікарні

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, зокрема, заправка автомобілів
• Проведення активного продажу товарів
• Надання клієнтам додаткових послуг
• Забезпечення чистоти території 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 вміння
забезпечувати високій рівень послуг для клієнтів
Кожному працівникові компанія ОККО пропонує:
• Офіційне оформлення на роботу та дотримання вимог законодавства
• Професійне навчання згідно зі стандартами ОККО
• Гнучкий графік роботи і можливість поєднувати різні сфери життя
• Можливість впливати на рівень своєї винагороди за чіткою та прозорою
схемою
• Перспектива кар'єрного зростання, що прямо залежить від результатів
роботи

Надсилайте Ваше резюме або телефонуйте:
LCherepushchak@gng.com.ua 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 у межах конкурсу
на вакансію, якою Ви зацікавилися.
Бажаємо успіху!

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

Учні
та
класний
керівник 10-А класу
висловлюють
щире
співчуття
Романові
Цьоню
з
приводу
важкої
втрати
–
передчасної
смерті
матері.

