Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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«Малеча творить писанку»
Між дітьми з м. Глинян Золочівського району та
гуртківцями
Будинку дитячої та юнацької
творчості м. Бібрки вже зародилася дружня
співпраця. У січні 2017 р. ми зустрічали дітей із
Глинян у м. Бібрці, а
9 квітня 2017 року
вихованці БДЮТ м. Бібрка та керівники гуртків
відвідали
м. Глиняни, де були запрошені
на
відкриття
професійної виставки “Великдень у
Глинянах” і були учасниками XVII фестивалю
“Малеча творить писанку” . Цей фестиваль уперше
проводився в новоствореному комплексі “Мозаїка».
Організатори
фестивалю
директор
Винниківського історико-краєзнавчого музею п.
Ігор Тимець, доцент кафедри художнього текстилю
Львівської національної академії мистецтв п.
Зеновія Шульга , д.е.н., професор кафедри
міжнародних економічних відносин Марія Флейчук. Захід відбувся за сприяння Глинянської
міської ради.
Діти писали писанки своєрідними писачками, зробленими самими ж
організаторами
фестивалю.
Крім
того, розмальовували писанки і на 14 квітня 2017 року вулицями м. Бібрки пройшла
папері,
прикрашали
готовими
театралізована Хресна дорога, організована
виробами вербові галузки, адже в
парафіянами костелу св. Миколая і Анни
цей день освячували вербові гілки .
Дітям із м. Бібрки зробили екскурсію
славним містечком, а також ми
відвідали
храм, де зберігається
чудотворний образ Розп’яття Ісуса
Христа. Зі слів о. Дмитра Майкута,
найбільші дива, пов'язані з іконою,
почалися 1936 року, коли вона
почала
відновлюватися
та
випромінювати дивне світло. Ікону
було
короновано.
Зафіксовано
близько 3 000 оздоровлень.
Фестиваль вдався на славу! Ми
вдячні організаторам за таке
прекрасне дійство, адже збереження
наших традицій – запорука
процвітання нації та її матеріальної
культури.
Директор БДЮТ м. Бібрки Віра Худа

У Бібрці утворили робочу групу зі створення об’єднаної громади
У місті Бібрці утворили робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад. Робоча група утворена з ініціативи Бібрського міського
голови та за згодою Бібрської міської, Великоглібовицької, Ланівської, Романівської, Свірзької,
Стрілківської та Соколівської сільських рад на добровільне об’єднання територіальних громад.
До складу робочої групи увійшли міський голова Бібрки Роман Гринус, представники
названих рад.
Бібрська ОТГ – перша громада, яка може буде утворена на території Перемишлянського
району. Проектом Перспективного плану на території цього району передбачено утворення 2
громад – Перемишлянської та Бібрської.
Зараз на Львівщині існує 22 об’єднаних територіальних громади. Ще у трьох тридцятого
квітня відбудуться перші вибори.
За матеріалами офіційного сайта Львівської ОДА

Увага, конкурс! Неймовірні села України 2017
Стартує прийом заявок на II Всеукраїнський конкурс
«Неймовірні села України 2017»
Конкурс відбудеться за підтримки Міністерства
аграрної політики та продовольства України, проекту
«Німецько-український
агрополітичний
діалог»,
посольства Франції в Україні, асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу» (УКАБ), Асоціації фермерів та
приватних землевласників України, Аграрного союзу
України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних
рад, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М.Т. Рильського НАН України, Української асоціації активного та екологічного
туризму, Науково-консультаційного центру з туризму, Асоціації гідів України та Асоціації
гостинності України.
Заявки надсилайте на поштову адресу selo@agroportal.ua із вказівкою в темі листа назви села
або заповніть її онлайн. Дедлайн — 15 травня 2017 р.
Детальніше про умови конкурсу на сайті http://agroportal.ua

Виконавчий комітет БМР інформує
 Про результати конкурсу мікропроектів
У середу, 12 квітня, під час засідання Конкурсної ради з реалізації Програми проведення
обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області затвердили
переможців цьогорічного конкурсу.
Серед переможців є й два наших:
Капітальний ремонт даху та фасаду музичної школи, зокрема корпусу № 2 по вул.
Шевченка, 13 (на суму близько 400 тис. грн., із яких кошти обласного бюджету – 199 тис. грн.,
решта – із міського бюджету та участь громади).
Капітальний ремонт із заміною вікон Бібрської районної лікарні (на суму близько 300
тис. грн., із яких кошти обласного бюджету – 143 тис. грн., решта – із міського бюджету та
участь громади).
Після 11 травня Львівська облрада розглядатиме дофінансування цієї програми, а отже,
сподіваємося на те, що ще якийсь із наших мікропроектів потрапить у число переможців.
 Ремонт очисних споруд
Затверджено перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році на Львівщині. Завдякі
ефективній співпраці Бібрської міської ради з профільним департаментом ЛОДА й профільною
комісією Львівської обласної ради (ми є одними з 13-ти переможців) у цей перелік потрапило й
фінансування повного відновлення роботи очисних споруд у нашому містечку (на дуже вигідних
умовах: з обласного фонду ОНПС – один мільйон сімдесят шість тис. грн, із міського бюджету лише незначний відсоток від загальної
вартості).
Завдяки нашим друзям-волонтерам із
Завдяки проведенню цих робіт буде
Лисичанська (а саме Володимирові
мінімізовано шкоду довкіллю від побутових
Іваніцькому) великодні подарунки
стоків міста.
Роботи планується розпочати найближчим
доправлено медикам, зокрема на шахту
часом.
"Карбоніт", та капеланові на передову
 Семінар для фермерів
У четвер, 20 квітня, о 15 годині у
приміщенні конференц-залу Бібрської міської
ради відбудеться семінар щодо програм
державної підтримки аграріїв Львівщини для
фермерів Бібреччини. Семінар проводитимуть
фахівці департаменту АПК Львівської ОДА за
сприяння Бібрської міської ради.
 Перенесення продуктового ринку
Нагадуємо, що розпочато громадське
обговорення щодо перенесення та
впорядкування продуктового ринку.
Пропозиції подаються на ім’я міського
голови в письмовій формі до 18 години 27
квітня 2017 року за поштовою адресою:
81220,
м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22.

Пропозиції подаються громадянами в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та
по батькові, місця проживання, з особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах
відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних
стандартів і правил.
Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є
заступник Бібрського міського голови Папіж Галина Богданівна (81220, м. Бібрка, вул.
Тарнавського, 22, тел. 4-31-35).

ПИСАНКА ДЛЯ ТАТА
Великдень проситься у хату. Загорнений у
зелені трави, скупаний квітневими дощами,
висушений пустотливими вітрами. Трусить
сіро-синім небом, щоби розігнати отари
прикарпатських
хмар.
Великдень
проситься
у
хату.
Ілонка відчиняє двері. Впускає трохи ранкової
прохолоди
у
сіни.
Виметені,
вимощені
барвистими килимками. Побілені, як берези
навесні. З великими вікнами, зазираючими у
саму
глибину
карпатських
лісів.
Паска вдалася: тепла, як літо, жовта, як сонце.
Поки паска холоне, Ілонка молиться. Свої
молитви. Завше – інакші. Завше – щирі. Шепче
поволі. Спочатку ті, що вчила мама. Потім – ті,
що вчилися у гір. Ілонка не вміє вимовляти
деякі слова правильно. Та Бог посміхається на
всі її «л» замість «р»: то ж не гріх! Він уважно
вислуховує. Навіть наголоси не виправляє. Хай
так.
Вже
звик...
Мама не дозволяє куштувати теплу випічку.
Гаряча здоба завжди глевкувата, може
зашкодити. Мама каже дивитися на пасочку і
дякувати Боженьці за ще один рік, за ще одне
Його
Воскресіння.
Ілонка
тягнеться
до
писачка.
Зараз
малюватимуть квіточки і листочки. І крапочки,
і
рисочки,
і
крапельки…
В
Ілонки
нині
буде
18 квітня – День народження
жовтоУляни Кравченко
зеленочервоно на
ручках.
У
долоньках
маленьке
яєчко. Що ж
ото вийде?!
Горить
свічечка.
Сльозиться
віск
лініями.
Танцює
писачок по
тонкій
шкаралупці.

Тільки
б
не
зробити
дірочки-ямочки…
Її вишиванка вже малувата. Ілонка росте. І все
росте в ній: її думки, сни, мрії. Навіть молитви
ростуть: щоразу додає до них словечко чи два.
Мама показує, як вести лінію. Як не обірвати
тоненьку воскову ниточку. У мами тремтять
руки.
Мама, як писанка: її личком тече ниточка
сльози. Мама дивиться на Ілонку мокро. Ілонка
не любить, коли мамі згадується. Бо ж часто на
всі запитання Ілонки «Чого ти плацесь?» мама
відказує
–
«Згадалося»…
Мамі згадуються минулі весни. Коли дні були
тепліші. І тато був удома. Ілонка ще тоді не
бігала подвір’ям, не розганяла курей своїм
«ушша!», не носила вишиванки, не пекла з
мамою пасок, не молилася. Ілонці спалося у
колисці, бачилося м’які й солодкуваті сни,
чулося багатоголосся з дороги. Їй не зналося,
що десь там, далеко, комусь зламали колиску,
чиїсь сни розкидані серед поля градами, а
хтось чує тільки власний безсилий голос у
зруйнованій оселі. Їй не зналося, що то таке –
війна…
Ілонка малює свою писанку і думає про тата.
Зарум’янені паски на столі схожі на дитячі
голівки.
Полум’я свічки час від часу погойдується в
такт
до
маминого
схлипування.
Ілонка знає, що тато поруч. Ілонка хоче, щоб
так
було.
Великдень проситься у хату…
Роксолана Жаркова

Повідомлення
У кожному атомі світла, як і в
кожному серці, є пісня-сон про
щастя...
Уляна КРАВЧЕНКО. З АФОРИЗМІВ

У зв’язку з уведенням автоматизованої системи обліку
послуг водопостачання та водовідведення в комунальному
підприємстві «Бібрський комунальник» просимо мешканців м.
Бібрки – споживачів наших послуг - до 30 числа поточного
місяця подавати
показники приладів обліку води за
телефоном

4-32-81 з 9.00 год. до 18.00 год. Інформуємо про те, що в разі відсутності можливості зняття
показника представником нашого підприємства та неподання абонентом фактичних показників
обліку води підприємство буде проводити нарахування спожитих місячних послуг згідно з
соціальними нормами (4м3 на 1 людину) споживання послуг водопостачання та водовідведення.
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»

Оголошення

Запрошуємо на гаївки

У неділю, 23 квітня, о 13.00 у Народному домі
м. Бібрки відбудеться захід
«А вже весна скресла».
На Великодню композицію запрошують
драмгуртки НД та гуртківці БДЮТ м. Бібрки.

До уваги
вірян

У неділю, 23 квітня, о 15.00
біля літньої сцени Народного дому
Одягайте свої найкращі вишиванки та приєднуйтеся
до пасхальних забав.
Після затяжної перерви — до відновлення традицій.
Буде драйвово!
ГО «Молодь Бібрки»

Розклад служінь на 10-16 квітня в церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки
Четвер, 20.04.2017
08:00 - Свята Літургія на всяке прохання
П'ятниця, 21.04.2017
08:00 - Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 22.04.2017
08:00 - заупокійна загальна
19:00 - вечірня
Неділя, 23.04.2017
09:00 - Свята Літургія
11:00 - Свята Літургія

ОГОЛОШЕННЯ
Т З О В «Фуджікура Аутомотів Україна Львів»
потрібні на тимчасову роботу на період роботи до 4 місяців.
Оператори автоматичних ліній та установок.
Вимоги: середня освіта; здатність розрізняти кольори; бажання працювати
та розвиватись.
Підприємство пропонує: місяць оплачуваного стажування; офіційне
працевлаштування та вчасну виплату заробітної плати; довіз до підприємства
з різних районів області; харчування (обід, працівник оплачує лише 6 грн.);
можливість проживання у хостелах покращеного типу або новозбудованих за
рахунок підприємства; спецодяг; сучасні та безпечні робочі місця.
Заробітна плата - 5200 грн. (оклад) + премії та бонуси (за вихід на роботу,
виконання планів тощо). Середній розмір оплати праці – 7000-7500 грн.
Окрім цього, на підприємстві існує акція «Приведи друга». Особа, за
сприяння якої буде працевлаштований (ні) на підприємство інший
працівник(и), за два місяці отримає 2500 грн. премії за кожного залученого
працівника.
Для проходження співбесіди потрібні такі документи: паспорт, військовий
квиток (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника
податків.
Детальна інформація за телефонами: (063) 202 40 01 ; (097) 126 97 69;
(066) 105 00 08 ; (095) 092 03 90

Т З О В «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ
УКРАЇНА »
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
МОНТЕРИ
КАБЕЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Працюючи на підприємстві, Ви
отримаєте:
- Досвід роботи в компанії з
європейськими стандартами;
- Офіційну та стабільну оплату праці;
- Перспективи розвитку;
- Комфортні умови праці;
- Довезення працівників до місця
праці й додому;
- Смачні комплексні обіди.
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА телефоном :
0676735066
або за адресою: м. Перемишляни,
вул. Топольна, 1

