Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 28 грудня, 2017 рік
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Зі святом, дорога Бібрецька громадо!
Щиро вітаю з Новим 2018 роком! Нехай кожному з
вас цей рік подарує багато шансів для втілення своїх мрій і планів, безліч приємних моментів і позитивних емоцій, можливість стати успішними і щасливими в усьому.
Зичу миру в Україні і злагоди в кожній домівці.
Нехай Господь обдаровує ваші родини любов’ю та
теплом. Усіх вам гараздів у Новому 2018 році!
Бібрський міський голова Роман Гринус, депутатський корпус БМР

Обрано заступника міського голови
На черговій сесії Бібрської міської
ради Гловацького Івана Львовича обрано заступником міського голови. Цю кандидатуру, подану міським головою, депутати підтримали
одноголосно.
Коротко про Івана Гловацького:
Народився 27.06.1984 року в селі Великих Глібовичах. Освіта вища
(ЛНУ ім. Івана Франка, геологічний факультет, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"). З 2007 року працював
інженером-геологом ЛФ "Західдіпрошлях", з 2010р. ПП Геобурпроект
на тій же ж посаді до 2012р.
Депутат Перемишлянської райради з 2010 року (двох скликань). Голова бюджетної комісії. Громадський активіст, волонтер.
Одружений, має донечку. Проживає в м. Бібрці.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

На черговій сесії Бібрської міської ради
22 грудня 2017 р. відбулося засідання чергової ХІХ–ої сесії Бібрської міської ради VII
демократичного скликання. У порядку денному сесії – затвердження бюджету Бібрської
міської ради на 2018 рік, встановлення місцевих податків і зборів, затвердження програм Бібрської міської ради на 2018 рік, внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік, затвердження штатного розпису апарату Бібрської міської ради
на 2018 рік, затвердження штатного розпису ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрці на 2018 рік,
участь у конкурсному відборі проектів місцевого розвитку у Львівській області у 2018
році, затвердження кандидатури на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бібрської міської ради, надання фінансової допомоги мешканцям Бібрки та Шпильчини, а також розгляд земельних питань.
Бібрська міська рада своїм рішенням визначила на 2018 рік доходи Бібрського міського бюджету у сумі 12 097,80 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Бібрської
міської ради бюджету 11 877,80 тис. грн., доходи спеціального фонду Бібрського міського бюджету 220,00 тис. грн. і видатки у такій же сумі.
Відсоткові ставки більшості податків Бібрська міська рада залишила на рівні 2017 року, але оскільки вони прив’язані до мінімальної заробітної плати або прожиткового мінімуму, які зростуть з першого січня 2018 року, то в абсолютному вимірі податки також
зростуть. У 2018 році на території Бібрської міської ради вступить у дію податок на нерухоме майно для фізичних осіб. Нагадую, що оподатковуватиметься площа понад 60
кв.м для квартир (квартири загальною площею до 60 кв.м не оподатковуватимуться) і

понад 120 кв.м для індивідуального житлового будинку (індивідуальні житлові будинки до
120 кв.м також не оподатковуватимуться).
Рада затвердила фінансування на 2018 рік шістнадцяти програм. Окрім тих, які фінансувались у 2017 році, у переліку з’явилась Програма підтримки ОСББ на 2018 рік, яка передбачає співфінансування ремонтних робіт для ОСББ, що функціонують на території Бібрської
міської ради. Для програми проведення міського конкурсу мікропроектів місцевого розвитку
у місті Бібрці на 2018 рік збільшено розмір співфінансування з бюджету міста до 300 тисяч
гривень. Ми надіємось, що такий конкурс (аналогічний до обласного) допоможе бібрчанам
стати справжніми господарями свого житла. Також у 2018 році діятиме Програма фінансової допомоги дітям м.Бібрки та с.Шпильчини для забезпечення медикаментами в умовах
стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2018 рік.
Рада затвердила штатний розпис апарату Бібрської міської ради на 2018 рік, а також штатний розпис ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрці на 2018 рік, які будуть такими ж, як у 2017 році.
У зв’язку з тим, що наближається Обласний конкурс проектів місцевого розвитку (мікропроектів) рада проголосувала за участь у шести проектах у конкурсному відборі проектів місцевого розвитку у Львівській області у 2018 році. Переможці такого конкурсу отримують половину коштів з обласного бюджету, необхідних для здійснення проекту. Ще депутати проголосували за надання фінансової допомоги шістьом нашим мешканцям. На цій сесії депутати
розглянули також понад 40 земельних питань, більшість із яких отримали позитивні рішення.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

НЕБЕСНИЙ ГІСТЬ
Хто він, той Святий Миколай, гість із неба, на котрого так чекають діти? Він щиро молився
за всіх, просив миру, добра, милосердя і прощення. Робив добро, не чекаючи на подяку і
славу. Всім серцем любив дітей і хотів кожному подарувати крапельку великої своєї любові.
Напередодні 19 грудня хлопець, який був Миколаєм, обходив двори з піснею:
Ішов Миколай лужком, бережком,
Святий Миколай, лужком, бережком…
З такою піснею Миколай завітав і до Народного дому м.Бібрки. Добре, щедре, багате і посправжньому родинне свято зібрало бібрчан в теплій глядацькій залі. Напередодні Миколая,
17 грудня, драмгурток НД м.Бібрки (керівник Н.Свіжак) підготував театралізоване дійство
«Небесний гість», яке зачарувало всіх присутніх. Гуртківці БДЮТ (керівники Влах З.С., Сурмач Л.П., Цюк Л.В., Легендзевич О.М.) теж здивували прекрасними виступами. Подарунки
від Святого Миколая отримала кожна дитина, яка була присутня на святі. Дитячу виставу
«Небесний гість» учасники драмгуртка продемонстрували в церкві Пресвятої Покрови і привітали отця-декана Миколу з Днем Ангела.
Керівники гуртків, батьки дякують благодійникам свята - Бібрському міському голові Романові Гринусу та Народному депутату Тарасові Батенку за їхню щедрість і доброту. Нехай
віра в добро та життєва мудрість не покидають Вас, пане голово, і Вас, пане депутате, на
обраному шляху.
Свято закінчилося, а теплі враження від нього залишилися, щоб зігрівати серця дітей добром і любов’ю.
Художній керівник НД Наталія Свіжак

ВІТАННЯ
Адміністрація Народного дому міста Бібрка вітає всіх
керівників НД, учасників художньої самодіяльності,
усіх, хто брав участь у підготовці та проведенні масових заходів, усіх, хто долучився до ремонтних робіт у
НД, з Новим Роком та Різдвом Христовим.
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань
– принесуть Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю. щоб Різдвяна зірка запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
З повагою, директор НД Люся Сурмач

А потім пролунав постріл...
(До 70 річчя з дня загибелі Івана Керницького - «Крилатого»)
У 10-х числах липня 1944 року війська 1-го українського фронту радянської армії прорвали
оборону групи німецьких армій «Північ» і швидкими темпами ринули вперед, на Львів. Спроба
німецького командування запинити більшовицький наступ під Бродами не мала успіху. У так
званому «Бродівському котлі» загинуло багато українців, які у формі вермахту, зброї СС намагалися зупинити, дати відсіч ворогові, що ніс Україні, особливо її Галицько-Волинській частині, ті
пекельні жахи, які вона уже бачила наприкінці червня - початку липня 1941 року. Не вдалося.
Частина вцілілих вояків дивізії «СС Галичина» проривалась на захід, інша - в ліси, до УПА.
Із наближенням фронту керівництво ОУН - УГІА в особі генерала Т. Чупринки та його штабу,
дало команду повстанським формуванням з якнайменшими жертвами рейдуючою тактикою
просочуватись крізь фронт, щоб опинитись у більшовицькому тилу для продовження боротьби,
тепер уже із новим ворогом - комуно-сталінським.
Одним із очільних учасників руху Опору на теренах Львівщини, зокрема Бібреччини, був Іван
Керницький, 1921 року народження. Псевдо - «Крилатий».
У визвольну боротьбу він включився ще у 1940 році. Повноправним членом ОУН став після
складання присяги на могилі відомого борця за волю України, сотника УГА, команданта УВО та
керівника крайової екзекутиви на ЗУЗ Юліана Головінського (його могила на цвинтарі у с. Великих Глібовичах біля Бібрки).
Людину непересічних здібностей, Івана Керницького в скорім часі висувають на одного з керівників руху Опору на Бібреччині, звідки він родом (с. Підмонастир Бібрецького повіту). У 1942
році він стає районним провідником ОУН, у 1943 році «Крилатого» призначають організаційним
референтом повіту, до якого входили Бібрський , Рогатинський і Ходорівський адміністративні
райони. У 1944 році керівництво ОУН доручає йому очолити повітовий провід.
У складних умовах боротьби, яка постійно загострюється, важливу роль відігравала ідеологічна
служба ОУН. Робота структури була спрямована на роз'яснення мети боротьби ОУН - УПА, особливості моменту, методів підступу ворога та місцевих запроданців, показ радянськобільшовицької брехні, виготовлення і розповсюдження підпільної літератури, вишкільна робота,
проведення мітингів, підготовки пропагандистів для роз'яснення ідей українського визвольного
Руху тощо.
На початку 1946 року керівництво ОУН скеровує «Крилатого» в Золочівську округу керівником
пропаганди, вага якої зростала у змінених умовах боротьби.
Ще влітку 1946 року була завчасу приготовлена криївка для очільника Золочівської референтури пропаганди між селами Долішня і Горішня Гавареччина, недалеко с. Білого Каменя, на той
час Олеського району. Головна команда УПА та провід ОУН в умовах зміненої тактики боротьби
надавали величезну увагу будівництву замаскованих сховищ для своїх людей - бункерів і криївок. Різниця між ними полягала в тому, що бункери давали змогу активної оборони, а криївки
були здатні лише на пасивну відсіч. Влаштування бункерів і криївок перетворилось в ОУН - УПА
у справжнє мистецтво. Будівельники прекрасно розуміли, що ціна помилки є одна — людське
життя. Бункери і криївки розташовувались у лісі, полі, хатах, коморах, криницях, цвинтарях,
під піччю, гноївками, вбиральнями і т. д. (Юрій Киричук, цит. праця С. 185)
В одне із таких «помешкань» на зимовий період з 2 листопада 1946 року перебрався Іван Керницький - «Крилатий». Криївка була розрахована на трьох осіб. З «Крилатим» у схроні перебувала
дружина Анна, яка була зв'язковою і друкаркою.Третім був повстанець Кліщ Степан, 1922 року
народження, із Білого Каменя. Псевдо - «Сірко», він виконував функції охоронця.
(Продовження в наступному числі газети)
Т. Шах, член УВАН у Канаді

ЛИСТ СВЯТОМУ МИКОЛАЮ
Сів листа писати
Маленький хлопчина,
Переселенець зі Сходу.
Пише ця дитина:
"Святий Отче Миколаю,
Хоч я ще дитина
Та я добре розумію:
Україна є єдина!
Не дозволь,щоб вороги
Її поділили
Дай їм більше милосердя
Забери в них сили.
Ти пробач оцих людей,
Що нас вигнали з хати
І мусіли із дому
Далеко втікати.
Нам живеться добре тут,

Усі помагають
Дякую за тих людей,
Які про нас дбають.
Дай здоров'я тим,
Що нас захищають
Нехай мають вони все,
Чого лиш бажають.
Прошу, дай роботу
І татові, й мамі,
Мені дай здоров'я,
Помагай в навчанні.
Ще попрошу я Тебе,
Святий Миколаю,
Дай нам миру по скоріше,
Я Тебе благаю!
Прошу,щоб були разом
Я,мама і тато,

Щоб зустріли вдома
Ми Різдвяні свята.
Щоб було все,як раніше
В мирі і спокої,
Щоб могли ми жити
У своєму домі.
І ще накінець
Прохання єдине,
Принеси мені цукерок,
Бо я ще дитина.
Дякую за все,
Святий Миколаю,
І на тому буде все,
Більше просьб не маю."
Уляна Стасишин

ОГОЛОШЕННЯ!
21 січня (неділя) 2018 р. о 17:00 годині в Народному
домі м.Бібрки відбудеться ювілейний новорічноріздвяний концерт з нагоди 30-річчя творчої діяльності
фолк-гурту «Львівські музики». Почесний гість - заслужений артист України (Канада) Ігор Богдан. Квитки (50; 60; 70 грн.) можна придбати в Народному домі.
Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач

ОГОЛОШЕННЯ!
27 січня (субота) 2018р. о 17:00 годині в Народному домі
м.Бібрки відбудеться концерт Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» з різдвяною програмою. Квитки (50; 60; 70 грн.) можна придбати в Народному домі.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Триває зимовий турнір з міні-футболу
За результатами групового етапу до фінальної частини
турніру проходять команди: Підгородище, Бібрка (Сеньйори), В. Глібовичі, Підмонастир
Розклад матчів фінального етапу. Усі матчі відбудуться в
неділю 31.12.2017р.:
І-ий півфінал 12.00 ПІДГОРОДИЩЕ - ПІДМОНАСТИР
ІІ-ий півфінал 12.40 ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ - БІБРКА (СЕНЬЙОРИ)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: майданчик для міні-футболу. Місто Бібрка, вул. Уляни Кравченко, 2 (біля школи)
ФК ЗАХІД Бібрка
Про проведення громадських слухань
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради № 119 від 20.11.2017 року
та розпорядження Бібрського міського голови № 258 від 26.12.2017 р. 4 січня 2018 р. о 16.00
год. у приміщенні Бібрської міської ради відбудуться громадські слухання щодо проекту «Детальний план території під будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Галицька в
м.Бібрці Перемишлянського району, Львівської області».
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Прогноз погоди на 28-30 грудня

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:

Четвер, 28.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна
П'ятниця, 29.12
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 30.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 31.12
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
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