Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Завершено подання заявок на обласний конкурс
мікропроектів 2018

2 лютого було завершено подання заявок
на Обласний конкурс проектів місцевого
розвитку. Спільними зусиллями
нашої
громади вдалося написати 12 проектів, і
це надзвичайно багато як для такого невеликого міста.
Перелік проектів:
- Будівництво cпортивної роздягалки міського стадіону у м.Бібрка по вул. Леся Курбаса (№ 105)
- Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергоощадних технологій для
Народного дому (№ 393)
- «Придбання інвентарю для Народного
Дому у м. Бібрка» (№ 489)
- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Леся Курбаса від стадіону до Бібрської ЗОШ
І-ІІІ ст. у м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області (№ 463)
- Капітальний ремонт підлоги коридору ІV
поверху основного корпусу ОЗНЗ «Бібрська
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» (№ 892)
- Придбання комплектів обладнання та інвентарю для створення коворкінгової зони
(учнівського офісу) в ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ
І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко» (№ 89)
- Капітальний ремонт прибудинкової території Будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Грушевського,21 в м. Бібрка, (№
555)
- Капітальний ремонт приміщень пральні
ДНЗ «Сонечко» м.Бібрка (№ 2016)
- Капітальний ремонт даху та фасаду корпусу № 1 музичної школи (№ 243)
- Капітальний ремонт тротуарів по вулиці
Грушевського (з початку вулиці Грушевського по парних та непарних номерах до

будинків №11 та №14А) в м. Бібрка (№
741)
- Капітальний ремонт каналізаційної мережі від житлового кварталу по вул. Галицькій, 125 до КОС (№ 104)
- Капітальний ремонт димоходів та вентиляційних каналів багатоквартирного житлового будинку на вул. Галицькій, 113 (№
2466)
Хочу наголосити, що роботу щодо планування проектів, написання заявок та збір
документів організовували ініціативні групи, створені з мешканців громади, зокрема
й депутатів БМР і членів виконкому. Виконавчий комітет Бібрської міської ради
координував процес та надавав технічні
консультації. Підготовкою заявок до подачі
займалося більше 170 наших мешканців,
що свідчить про бажання спільними зусиллями змінювати місто на краще.
Розгляд заявок обласною комісією буде завершений у середині березня, і вже тоді
побачимо, які проекти перемогли й будуть
фінансуватись з обласного, районного та
міського бюджетів. Тож вболіваймо за перемогу наших проектів.
Хочу підкреслити, що це конкурс і, звичайно, не всі проекти здобудуть перемогу.
Проте місто все одно буде шукати можливості реалізувати проекти, які не переможуть. Від себе додам, що найближчим часом я підпишу розпорядження про старт
місцевого конкурсу мікропроектів, який
дасть можливість мешканцям втілити свої
задуми щодо розвитку нашої громади. Разом ми сила!
Бібрський міський голова Роман Гринус

Народжуваність у м.Бібрці за 2017 рік

За 2017 рік у нашому містечку зареєстровано 54 актових записи про народження,
причому зберігається минулорічна тенденція щодо більшої народжуваності хлопчиків,
ніж дівчаток, хоча цьогоріч відрив невеликий: народилося 28 хлопчиків та 26 дівчаток.
Тож порівняно з минулим роком маємо суттєве зростання народжуваності – на 29% (у
2016 році – 42 дитини, у 2017 році – 54 дитини). Також, на жаль, зменшується кількість
населення, але не такими темпами, як раніше (у 2016 році народилося на 13 осіб менше,
аніж померло, а у 2017 році лише на 5 осіб). Тож у наступному році сподіваємося на позитивний приріст населення.

Останнім часом із рідкісних імен з'являються: Мілана, Тимофій, Даниїл, Самуїл, Еміліян, Павліна, Каріна. Найпопулярнішими іменами для новонароджених є: Вікторія, Софія, Максим, Роман, Дем’ян, Давид, Вероніка, Яна.
Стецків Марта

Акциз – складова бюджету міста
Відвідавши один із магазинів нашого міста та купивши підакцизний товар , я попросив чек про куплений товар. У відповідь почув: «Я тільки продавець, зі всіма питаннями
до власника». Благо, власник був на місці, з ним зав’язалася розмова. Поговоривши декілька хвилин, зрозумів, що зміни, які відбулися в податковому законодавстві, його не
зачепили. На всі мої прохання надати чек на підакцизний товар, він відповідав: «А ЩО,
Я ТУТ ТАКИЙ ОДИН?»
Прізвище під
Сума за
приємця
2017р (грн) Пишучи цю статтю, не хотів називати ні імен, ні прізвищ
підприємців нашого міста, тому що зрозумів, що дотриБагрій І. М.
4 976,00
муються чинного законодавства одиниці. Але, читаючи
Гончарук Н. С.
0,00
коментарі мешканців у соцмережах, зрозумів, що всі вбоГорбаль М. М.
1 133,00
лівають за добробут Бібрки, хочуть якісних доріг і тротуаДенега Л. С.
5 477,00
рів, відремонтованих дахів та фасадів, водопроводів та
Дух М. І.
7 018,00 каналізації.
Заяць Л. В.
3 310,00 Для забезпечення всіх цих благ ми повинні наповнювати
Конопада М.В.
10 776,00 дохідні статті бюджету. Однією зі складових наповнення є
Коцюмбас М. М.
2 842,50 «Акцизний податок». Тому прошу всіх мешканців та госКоцюмбас Т. О.
969,00 тей міста не тільки просити, а й вимагати чек за куплеЛисицина Л. Р.
138,00 ний вами підакцизний товар. У разі відмови слід звертаМазур В.В.
2 298,85 тися до правоохоронних органів та до міської ради. Саме
Малина Г. І.
3 021,00 так ви реально допоможете наповнити бюджет і докладеМахній І. Я.
3 155,41 теся до відновлення інфраструктури міста.
П-во
Антоній
10 289,00 Наостанок прошу ознайомитися зі станом оплати акцизбібрське спожиного податку за 2017 р. підприємцями нашого міста.
вче т-во
Як бачимо, картина невтішна. Тому прошу всіх мешканПритула О. В.
1 639,00 ців бути свідомими громадянами нашої країни. Із нашого
Ференчак І. В.
2 605,00 боку буде створено комісію для перевірки дотримання
Хамуляк О. Я.
1 877,00 чинного законодавства з продажу підакцизних товарів. Із
Холявка К. В.
7 633,00 результатами перевірки будуть ознайомлені державні фіШевців М. М.
630,00 скальні органи - для ухвалення відповідних рішень.
Всього
69 787,76 Депутат Бібрської міської ради, голова бюджетної комісії
Ігор Грицило

Запрошую на презентацію
Дорогі мої друзі! Хочу поділитися з вами великою радістюнародженням моєї першої книги "Нескорені серця". Висловлюю щиру подяку насамперед Господові Богу і всім людям, завдяки яким ця
книга вийшла у світ. Мої вірші написані в час нелегкої боротьби за
волю і єдність нашої держави. Ці поезії про героїв, яких не можна
забувати, бо саме вони творять нашу історію. Щиро запрошую всіх
на презентацію книги, яка відбудеться 17 лютого о 17.00 в Народному домі. Вхід вільний.
Уляна Стасишин

Завітайте на музичну феєрію
«Легенда Святого Різдва»
Зберіть свою родину, веселе товариство приятелів,
одягніть вишиванки та приходьте до Народного дому
м.Бібрки у суботу,10 лютого, о 16:00 год. на музичну
феєрію "Легенда святого Різдва". Заспіваймо різдвяні колядки та щедрівки разом!
Керівник НД м. Бібрки Люся Сурмач

Вітаємо з 25-річчям і Днем Ангела Черняк Оксану Степанівну
У цей день прийми найщиріші привітання:
Минули, наче мить, тих кілька літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як перший яблуневий цвіт.
І як тоненькі струни в першій скрипці.
То хай той цвіт не обліта повік,
Нехай струна співає та не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує ніжним цвітом
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
З любов’ю донечка Каріночка, чоловік Тарас, бабця Марія, Олег і свекруха Іванка

Вітаємо з днем народження Стасюк
Ольгу Михайлівну!
Від щирого серця бажаєм здоров’я
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема.
А Ваша енергія, мудрість і сила
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте-розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!
З повагою учні та батьки 3-Б класу

12 лютого відзначатиме 75 – річчя від
дня народження Канюка Ганна Іванівна, жителька м. Бібрка.
Вітаємо з 25-річчям Черняка Олега Івановича
З днем народження, мамо кохана,
У цей день прийми найщиріші вітання:
Моя рідна, прекрасна моя!
Життя хай дарує чудові моменти,
Я здоров’я і сили бажаю,
Яскраві емоції, гарні презенти.
Хай не згасне твоя доброта!
І друзів найкращих, з якими надійно,
Я подякую в свято, матусю,
Людину найближчу, з якою спокійно.
За всі ночі безкраї, без сну,
Хай зорями радість тебе осипає,
За всі сльози, тривоги, зітхання,
Природа наділить здоров’ям міцним.
Їх усіх я в душі пронесу.
Нехай Господь щастя тобі посилає,
Хай завжди мене кличе твій вогник,
Щоб щира любов завітала в твій дім.
З найкращими побажаннями бабця Марія, мама Твоя сила рятує нехай.
Іванка і хресна мама Надія Ти пробач мені, мамо, образи
І завжди із дороги чекай.
Вітають із ювілеєм Чорну Юлію МихайлівХай доля дарує Вам довгі літа,
ну, жительку с.Лани
А в серці завжди хай живе доброта.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
Ми щиро дякуємо тобі за все.
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
З найтеплішими побажаннями дочка, син і
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
їхні сім’ї.
Слова подяки линуть звідусіль.
Вітаємо із ювілеєм Гету Віру РомаВітання щирі Ви прийміть від нас:
нівну
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Твій ювілей - не тільки Твоє свято,
Міцне здоров’я, море благ земних,
Радіють всі: і друзі, й рідні теж.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті.
Хай Бог пошле ще років багато,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай Пречиста Діва Мати
Нехай добром наповнюється хата,
Завжди покриває Вас своїм
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Святим омофором і охороняє від всякого зла,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
А ми Вам бажаємо довгі і щасливі роки життя.
З повагою чоловік, доньки, зяті, онуки, правнуки Щаслива доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
та сестра з родиною
не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
З любов’ю похресниця Христинка із сім’єю

Про статтю «Любов до парків»

У газеті «Погляд» за 1 лютого опублікована стаття О.Півня «Любов до парків», автор якої
звинувачує мене в тому, що я приватизував земельну ділянку для садівництва на території
колишнього міського парку. Для О.Півня та для тих, хто за цим стоїть, повідомляю, що в 50их роках минулого століття по вул. Леся Курбаса мої дідусь і бабуся Лукасевичі збудували
будинок, у якому досі живе моя мати Гринус Євстахія-Марія Іванівна, а на вказану в статті
земельну ділянку моя родина отримала акт на постійне користування ще в 70-их роках. На
цій земельній ділянці є обгороджений город, яким користуємось я і моя мати. Ділянка межує
із земельними ділянками сусідів Смика і Костіва з одного боку, з іншого – родини Цимбали.
Тому хочу сказати О.Півневі, що я не є «збирателем земель» - таким, як ваші поплічники,
котрі набирали землі гектарами безкоштовно. Я просто приватизував успадковану землю
коло хати (як і багато звичайних мешканців).
Бібрський міський голова Роман Гринус

Про засновників Бібрської міської газети «Погляд»

Засновником Бібрської міської газети «Погляд» є молодіжна організація «Відродження».
Здається, нічого особливого в цьому нема,
але…. Для того, щоб пояснити таку прискіпливу увагу «Погляду» до роботи Бібрської міської ради і її працівників, зверніть увагу на
засновників цієї молодіжної організації, інформація про яких є у вільному доступі: колишній Бібрський міський голова, колишній
секретар Бібрської міської ради, двоюрідний брат колишнього Бібрського міського
голови. Також цікаво, що керівником цієї
організації є дружина колишнього Бібрського міського голови. А якщо згадати, що названий голова дві каденції був заступником

Бібрського міського голови – голови районного осередку Партії регіонів, то все стає на
свої місця: грядуть вибори до Бібрської
об’єднаної територіальної громади. А так як
своєю роботою похвалитися не можуть – «поливають брудом» нову владу.
Ось інформація з офіційних джерел:
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ". Уповноважені особи: Чабан Юлія Василівна – керівник. Засновники: Білецький
Юрій Іванович, Лесняк Сергій Володимирович, Чабан Тарас Євгенович. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Білецький Юрій Іванович. Ось звідки «ростуть ноги» усіх «півнів».

КП «Бібрський комунальник» інформує про те, що в кінці січня 2018 року розпочалися випробовування встановленого у 2017 році редукційного клапана, який регулює
вирівнювання тиску у водопровідній мережі. У зв’язку зі збільшенням тискового навантаження на зношені ділянки водяних труб можливі прориви в міському водопроводі, що, у
свою чергу, може призвести до тимчасових проблем із подаванням води мешканцям
м. Бібрки.
КП «Бібрський комунальник» просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»
20 січня 2018 року на 85 році життя відійшла у вічність славної пам’яті Ганна Іванівна
Пушкар. Народилась у 1933 році на Тернопільщині. Була скерована на роботу в Бібрську районну лікарню, де працювала акушером-гінекологом, а згодом деякий час перебувала на посаді головного лікаря цієї лікарні. Ганна Іванівна залишила в глибокому смутку синів Олега та Любомира і всю свою родину. Низько схиляємо голови і вшановуємо
пам’ять про неї. Вічная пам ‘ять.
Колишні пацієнти
»

Спілка ветеранів АТО Бібреччини організовує 6-8 лютого 2018р. збір крові у Львівському
військовому госпіталі для потреб бійців, поранених у зоні АТО. Запрошуються всі охочі
віком від 18 до 60 років, які не хворіли на гепатит. При собі мати паспорт.
Контактні номери: (050) 070 33 26, (067) 589 50 03, (063) 775 55 69 - Володимир
Прогноз погоди

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 9.02
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
Субота, 10.02 (задушна субота)
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 11.02 (м'ясопусна)
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

