Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 22лютого, 2018 рік
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«Великий Піст – це час для навернення»

Десять порад від св. отця Піо:
1. Подбай про те, щоб бути терпеливим.
2. Не зосереджуйся на своєму гріху.
3. Думай про інших. Дбай про усмішку на їхніх обличчях.
4. Зосередься на тому, що думаєш про свої цілі та прагнення.
5. Пам’ятай, що Ісус постійно біля тебе!
6. Не забувай про Боже милосердя.
7. Не втрачай надії, коли тобі тяжко.
8. Молися, Господь Бог завжди тебе вислухає.
9. Молитва — найліпший спосіб утішення.
10. На все дивися з любов’ю.

Джерело: CREDO

Подяка підприємцям, юридичним особам та організаціям
Висловлюю велику подяку підприємцям, юридичним особам та організаціям за вагомий внесок у розвиток міста. Однією з найбільших статей доходу нашого бюджету є
сплата податків суб’єктами господарювання. Залучення цих коштів дає нашій громаді
можливість покращувати інфраструктуру. Завдяки цьому у 2017 році ми змогли реалізувати більш ніж 40 проектів та ідей.
Також хочу додати, що у 2017 році у місто Бібрку перенесли свою діяльність та місце
реєстрації декілька підприємців та організацій. Унаслідок сплати додаткових податків
місто змогло залучити більше ніж 500 тисяч гривень . Це значний зріст дохідної частини
міського бюджету, і цьогоріч дані кошти будуть інвестовані в декілька об’єктів. Одним із
таких є заміна покрівлі дитячих павільйонів ДНЗ «Сонечко», які частково зруйновані та
перебувають в аварійному стані. Роботи із заміни даху вже розпочато.
Сподіваюся, це стане добрим прикладом для наших мешканців - і спільно ми зможемо
розвивати наше місто.

МІСЬКИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ
До уваги мешканців міста Бібрки та села Шпильчини. Виконуючи свою обіцянку, учора, 21 лютого, я підписав розпорядження про створення Конкурсної комісії з проведення
«Міського конкурсу мікропроектів». Хочу повідомити, що склад комісії не буде розголошуватися, щоб унеможливити будь-які методи впливу на її рішення. До повноважень
комісії будуть входити оголошення про початок та завершення Конкурсу, затвердження
напрямків та пріоритетів, визначення форми та перелік документів, розгляд, перевірка
та оцінювання поданих заявок, висновок щодо переможців Конкурсу та подача його на
затвердження Виконавчому комітету Бібрської міської ради.
Від себе хочу додати, що, згідно з Програмою, кожен проект, який переможе, зможе
розраховувати на співфінансування з міського бюджету на суму не більше ніж 50 тисяч
гривень. Конкурс буде проводитися максимально відкрито та чесно, усі подані заявки та
прізвища переможців будуть опубліковані (з інформацією про їхні фінансові та рейтингові показники).
Стежте за новинами на офіційному сайті міської ради та в друкованих засобах масової інформації.
Міський голова Роман Гринус

За Україну молюсь

Небесна Сотня – то в серцях вогонь.
Він гаряче палав за Україну.
Віднині тихим співом заспокой
Ти, земле рідная, свою дитину…
Такими словами розпочали вечір пам’яті «За Україну
молюсь» ведучі Оля Притула та Марія Чабан, який відбувся 20 лютого на Кобзаревому майдані.
Отець Зеновій Телішевський відправив панахиду за Героями Небесної Сотні. «У ці дні хай єднає нас думка єдина, - сказав отець.- Усі труднощі треба перебороти, щоб
жила наша Україна. І все це треба приймати як заклик,
як Божий наказ».
Не було зайвих слів - лише тужливе «Плине кача» та до болю знайомі обличчя тих, чиї імена вже викарбувані кров’ю на скрижалях історії. Ушанувати пам’ять цих патріотів - це не
просто святий обов’язок, це наша шана і гордість за них, за їхню відданість, за відвагу.
Адже це наші ровесники, наші земляки! Хтось згадує друга, хтось – сина чи батька! Проте
вони завжди з нами.
Небесна Сотня з вірою в життя йшла вперед і, здобуваючи волю, віддала своє тіло і душу.
На вечорі пам’яті звучали вірші наших бібрчанок Уляни Стасишин, Олександри Рудик,
Надії Добуш та Надії Берези. Від ветеранів виступила Марія Сидоренко.
«…Тільки людина з добрим і чуйним серцем, роботяща і вольова, може бути справжнім
патріотом і громадянином своєї держави, по-справжньому любити і захищати, відстоювати
її інтереси й приносити велику користь. Чим більше зробимо для цього сьогодні, то краще
житимемо завтра. Будьмо гідними називати себе українцями», - із такими словами звернувся до присутніх Бібрський міський голова Роман Гринус.
У заході взяли участь вокальний ансамбль «Мальви» (підготовча група) та вокальний ансамбль «Вишиванка» БДЮТ м. Бібрка.
Завершився вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні спільним виконанням державного гімну.
Марія Чабан, Ольга Притула

Нескорені серця

У середу, 21 лютого, у малому залі районного Народного дому відбулася презентація книжки Уляни Стасишин «Нескорені серця». У день, коли ще серця горять від заходів, присвячених Небесній Сотні, автор представила сільським директорам Народних домів своє перше
дитя, адже в народі кажуть, що книга - то як дитина.
Під час заходу Уляна читала свою сповнену любов’ю, болем і теплом поезію. Презентація
книги відбулася в теплій, доброзичливій атмосфері.
Зі словами подяки звернулися до авторки Юрій Кривень, головний спеціаліст відділу культури Перемишлянської РДА, Володимир Теодорович, директор РНД. Після презентації присутні з великим задоволенням придбали книжку нашої бібрчанки.
Особисто для мене є великою гордістю презентувати творчість Уляни Стасишин у районі.
Думаю, що і для авторки це також є знаменним, оскільки це перший витвір її чарівного пера.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Дякую за збірку!

17 лютого відбулася презентація чудової книги "Нескорені серця" нашої поетеси,
волонтерки та просто чудової, щирої дівчини Уляни
Стасишин. Вірші про Майдан і війну, які проходять
крізь тебе і в яких яскраво
закладений найважливіший
меседж - "Бог і Україна". Дякую, Уляно, за збірку!
Сергій Дзядик

Хай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих

18 лютого 2018 р. багаточисельна громада с. Стрілок зібралася в центрі села біля стели
Небесної Сотні на знак глибокої вдячності за відвагу, силу духу і стійкість громадян, які від-

дали своє життя під час Революції Гідності та на
Сході України. Настоятель місцевого храму Івана
Богослова с. Стрілок отець Євген Борковський відслужив поминальну панахиду. Вечір пам`яті розпочав сільський голова В. Влах , пригадавши події
Майдану 2013 -2014 р. Усі присутні виконали Гімн
України, ушанували загиблих Героїв хвилиною мовчання, запалили свічки. Учні місцевої школи поклали гірлянду пам'яті біля стели, читали поезії про
Героїв Небесної Сотні.
У виконанні Стойко І., Савка Н. прозвучали пісні «Обірвалось життя», «Мій тато Герой». На завершення свята церковний хор (керівник В. Мурська)
виконав «Боже великий, єдиний». Хай пам'ять усіх
невинно убитих згуртує нас, живих. Адже саме пам'ять об'єднує людей у боротьбі за перемогу й за мир.
Зоряна Влах

На черговій сесії Бібрської міської ради

16 лютого в конференц-залі Бібрської міської ради відбулося засідання ХХ–ої сесії
Бібрської міської ради VII демократичного
скликання. На цьому засіданні затверджено
звіт із виконання бюджету Бібрської міської
ради за 2017 рік, розпорядження про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік, внесено річні зміни
до бюджету Бібрської міської ради на 2018
рік, затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік,
Правила розміщення зовнішньої реклами на
території Бібрської міської ради, а також розглянуто 8 заяв громадян на отримання матеріальної допомоги та понад 50 заяв громадян та організацій на отримання земельних
ділянок.
Зокрема, рішенням ради затверджено звіт
про виконання бюджету Бібрської міської
ради за 2017 рік з доходами в сумі 10 511
586 грн. та видатками в сумі 10 033 271
грн. з перевищенням доходів над видатками
на суму 478 315 грн. Внесенням річних змін
до бюджету Бібрської міської ради на 2018
рік передбачено фінансування Комплексної
програми заходів з організації роботи громадського формування з охорони громадсь-

кого порядку «Бібрського громадського об'єднання «ЗАЛП»» у м. Бібрці на 2018 рік, а
також кошти для КП «Бібрський комунальник» на закупівлю насосів та матеріалів для
проведення робіт із запуску резервуару питної води по вул. Шевченка. Затвердженням
Правил розміщення зовнішньої реклами на
території Бібрської міської ради розпочато
цивілізований підхід до розміщення реклами
на нашій території. Прийняттю такого документа також передували звернення місцевих
підприємців, які хочуть розмістити рекламу
своєї діяльності й офіційно платити в бюджет міста за таке розміщення. Бібрська міська рада продовжила практику відведення
земельних ділянок під об’єктами комунальної
власності, зокрема офіційно закріплені земельні ділянки за ДНЗ «Сонечко» та за будівлею
кінотеатру. Нагадую, що на попередній сесії
земельну ділянку закріпили за будівлею міської ради, на черзі – земельні ділянки під іншими об’єктами комунальної власності. Також рішенням ради вилучено земельну ділянку для будівництва спортивного майданчика з наливним покриттям, який місто із
залученням обласних коштів буде будувати
біля ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни
Кравченко» поруч зі спортивним майданчиком зі штучним покриттям. Особливо приємним є також те, що Бібрська міська рада
надала дозвіл на виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку під
стадіоном. Надіємось, що в майбутньому
місто прикрасить ще одна спортивна споруда. Усі 8 громадян, чиї заяви розглядали на
сесії, отримали матеріальну допомогу, а більшість із понад 50 заяв громадян та організацій отримали позитивні рішення на виготовлення або затвердження землевпорядної
документації.
Секретар Бібрської міської ради
Надія Федущак

Вітаємо з 60-річним ювілеєм коханого чоловіка,
люблячого батька, доброго дідуся
Черкаса Зеновія Миколайовича!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай довго всміхаються сонце і небо,
Хай Бог береже Тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!
З повагою і любов’ю дружина Марія, син Андрій, невістка Ганна, дочка Вікторія, зять
Іван, внуки Святослав, Миколка та Максимко

Оголошення

23 лютого 2018 року о 14:00 у
Народному домі м.Бібрки відбудеться вистава "Назар Стодоля". Вартість квитка: 10 грн.дитячий, 20 грн. - дорослий.
Квитки можна придбати в Народному домі.
Керівник НД м. Бібрки Люся
Сурмач

До уваги охочих подати оголошення чи вітання до газети! Ми завжди публікували оголошення безкоштовно. Таку практику ми продовжуємо й надалі але пропонуємо долучитись до доброї справи – побудови Хресної Дороги у Бібрці. Для того щоб Ви мали змогу
опублікувати оголошення чи вітання у нашій газеті Вам потрібно внести благодійну пожертву на побудову Хресної Дороги у м. Бібрка на суму від 40 гривень. Разом – сила!
Карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595 видана на ім'я Леснік Іван Павлович.
Педагогічний колектив ОЗНЗ
«Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» зазнав великої
втрати: раптово відійшла у вічність учителька української
мови та літератури Ольга Федорівна Кунда. Ця трагедія торкнулася всіх, хто її знав. Ми
молимося за упокій її душі.
Царство Небесне і вічная
пам’ять. Висловлюємо щирі
співчуття родині.
Прогноз погоди

УВАГА Шукаємо очевидців ДТП, яке
відбулось 04.01.2018 року близько
18.10 год у м.Бібрка, у якому пішохід
потрапив під колеса двох автомобілів.
Від отриманих травм потерпілий не
прийшовши до тями 10.01.2018 року
помер. Досі не оголошено підозри жодному із водіїв автомобіля, який здійснив наїзд на пішохода. Тому будь-яка
інформація про обставини ДТП буде
важливою.
Телефон адвоката +38 096 619 32 04

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

П'ятниця, 23.02
- 18:00 Хресна Дорога
Субота, 24.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 25.02
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія
- 18:00 Жива Вервиця
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