Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

випуск №108 (185)
Нині стартує міський конкурс мікропроектів
місцевого розвитку на 2018 рік
м. Бібрка, 1 березня, 2018 рік

27 лютого на засіданні Конкурсної комісії ухвалено рішення про
проведення Бібрського міського конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку, прийом заявок на який розпочинається 1 березня. Отож
коротко про головну мету та умови.
Конкурс проводиться з метою надати мешканцям можливість утілювати свої ідеї та проекти, які допоможуть розвитку нашої громади. Максимальна сума виділених із міського бюджету коштів, які виділятимуться на проекти, що переможуть, становитиме 50 тисяч
гривень. У конкурсі можуть брати участь усі охочі: ініціативні групи,
громадські організації, благодійні фонди.
Що можна реалізовувати:
- для мешканців: дитячі та спортивні майданчики, благоустрій територій, укладання
бруківки, поточний ремонт доріг, каналізації, водопроводів, вуличного освітлення, закупівля різного виду інвентарю та інше;
- для комунальних будинків та ОСББ: заміна вікон та дверей у під’їздах, ремонт димоходів та дахів, ремонт фасадів з утепленням, ремонт сходових кліток, заміна внутрішніх
мереж, благоустрій території, дитячі, спортивні майданчики та інше;
- для комунальних установ міста: поточні та капітальні ремонти приміщень, закупівля
інвентарю для власних потреб, благоустрій території та інше.
Основною умовою участі та перемоги в конкурсі фінансовий внесок Конкурсанта має
становити не менше 5% від загальної вартості проекту, передбачається також нефінансовий внесок заявників. Тобто це можуть бути і кошти, зібрані мешканцями, і роботи,
матеріали, які будуть використовувати для реалізації проекту. Також є можливість долучити до заявки кошти спонсорів та донорів, які теж ураховуються при оцінювання проекту.
Для визначення переможців конкурсу розроблена система оцінювання. Основними
критеріями є внесок мешканців та важливість проекту для громади. З таблицею оцінювання можна ознайомитись на офіційному сайті Бібрської міської ради. Також на сайті
розміщені презентація конкурсу, зразки документів для заповнення та приклад готового
проекту, який допоможе конкурсантам правильно оформити свою заявку.
Усі проекти будуть проходити попередню перевірку та реєстрацію шляхом їх надсилання на електронну скриньку proekt@bibrka-rada.gov.ua або реєструватимуться в канцелярії міської ради. Після попередньої перевірки та виправлення помилок у заявці (у разі
їх наявності) проекту присвоюється реєстраційний номер - і конкурсантам надсилається
лист із повідомленням, що проект успішно зареєстрований. Усі запитання та відповіді
ми також будемо приймати та надсилати з електронної скриньки, наведеної вище.
Хочемо зазначити, що прийом документів триватиме до 13 квітня включно, а результати про переможців будуть відомі до кінця квітня.
Бажаємо успіхів і сподіваємося, що реалізації проектів дасть можливість усім охочим втілити свої ідеї та проекти щодо розвитку нашої
громади.
Конкурсна комісія

Програма відзначення 204-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка у м.Бібрці

9 березня
Збір учасників (хорові колективи, учні, представники влади, громадськості)
на Кобзаревому Майдані
11.45 год

Покладання квітів до барельєфа Тараса Шевченка на Кобзаревому Майдані 12.00 год
Спільне виконання «Заповіту» та «Реве та стогне Дніпр широкий»
12.10 год
«Вільний мікрофон» - усі охочі читають вірші Тараса Шевченка, після чого проводяться
інші мистецькі заходи
від 12.15 год
10 березня
Ушанування пам’яті Тараса Шевченка в Народному домі м.Бібрки
16.00 год
Оргкомітет

БІБРКА НА ПЕРЕХРЕСТІ ВІКІВ

Будівничий храму і духу

(До 175 річниці з дня народження о. Є. Дзеровича)
Із часу хрещення Давньоруської (Українсь- ною великого народу, який із правіків прожикої) держави Володимиром Великим Христи- ває по обидвох берегах Дніпра і Дністра.
янство стає панівною ідеологією, займає у
Всеєвропейська революція 1848 - 1849 pp.
структурі суспільства нішу духовного первня. зробила ще один поштовх до усвідомлення руРосте вплив очільників церкви на політичне синами того, що вони - окрема нація зі своєю
життя і прямо, й опосередковано.
мовою, історією та пам'яттю.
Щоб позбутися втручання Візантії в поліЗакладені у фундамент пробудження ціннотичне життя Київської держави через митро- сті зумовили творення національних громадсьполитів, які до 1051 року були греками, князь ких організацій, найвідомішою та потужною у
Ярослав Мудрий (1019-1054) домігся обрання плані національного відродження стає «Просвікерівником Київської митрополії русича Іларі- та» (1868 p.), а дещо пізніше і політичні партії.
она (1051).
Гуртуймося! «Сусідська жаба» і тут вмішується,
Пізніше, після монгольської навали, із втра- починає нуртувати «москвофільська» течія з
тою централізованої держави Москва бруталь- відповідними структурами. Потяг до Москви,
но (через підкуп) домагається перенесення ми- до «мами», на довгі літа розколов галицьке сустрополії до Москви. Спроби українських дер- пільство на поборюючі табори. Сусіди потиражавників (П. Сагайдачного та І. Мазепи) змі- ли руки і «підливали «масла». Так тривало до
нити «статус кво» не мали успіху.
початку Першої світової (1914 - 1918 pp.)
Після остаточного загарбання Польщею укНа тлі висвітленого вище можна буде краще
раїнських земель, зокрема й за допомогою ди- зрозуміти роль священиків Іполита та Євгена
настичного шлюбу королеви Ядвіги з литовсь- Дзеровичів у житті Бібрки, зокрема українським князем Ягайлом, українська церква шукає кої громади міста, а також і повіту.
порятунку від остаточного пригнічення та лаАвтор узявся за перо з нагоди 175-ої річниці
тинізації. Частина Ієрархів знаходить вихід у з дня народження бібрецького пароха Євгена
Берестейській унії 1596 року. Втручання поль- Дзеровича, який разом із батьком Іполитом
ської держави у справи вже уніатської церкви зробили для Бібрки неоціненну послугу: не
продовжувалось і призвело до того, що свяще- тільки збудували церкву Святої Покрови, але й
ники не мали належного духовного вишколу, упродовж 56 років формували національно
були у своїй основі малограмотні, змушені від- свідому громаду, яка цю якість зуміла пронесробляти панщину.
ти через різні окупаційні режими аж до НезаВід остаточної деградації української церк- лежності. Але все за порядком.
ви в Галичині врятував розподіл Речі ПосполиОтець Іполит Дзерович парохом у Бібрку був
тої сусідами - Пруссією, Росією та Австрією. призначений буремного 1848 року, коли євроГалицькі землі під назвою «Королівство Гали- пейські революційні процеси дійшли й до Гачини і Лодомерії» стають частиною Австрійсь- личини. Він активно долучився до них. Брав
кої імперії. У той час керівництво Габсбурзької участь у діяльності Головної Руської Ради як
монархії було в руках Марії- Терези та її сина громадської організації русинів-галичан, розЙосифа II. Вони стояли на позиціях освіченого буджених революційними подіями. Не без його
абсолютизму, що на той час було явищем про- участі утворилась у Бібрці повітова Рада, яка
гресивним. Для української молоді, яка хотіла працювала в унісон з Головною. наприклад: за
служити Богові, були відкриті навчальні закла- підтримки губернатора Галичини графа Стадіди (Барбареум), дещо пізніше теологічні факу- она ГРР почала збирати підписи за поділ Галильтети при університетах, священики ставали чини на Східну (українську) і Західну (польсьвисокоосвіченими людьми. Йосип II своїм па- ку). Бібрська Повітова Руська Рада зібрала у
тентом зрівняв у правах греко-католицьких повіті у серпні 1848 р. 2367 підписів за такий
священиків із римо-католиками. Власне в се- поділ (власне Бібрка дала 249 голосів). У 1849
редовищі молодих греко католицьких отців р. о. Іполит був учасником з'їзду руських вчецеркви зароджуються ідеї народницької ідео- них у Львові, що теж свідчило про вагу його
логії,насамперед бажання творити літературу особи у загальногалицьких процесах націонана народній «хлопській» мові. «Русалка Дніс- льного пробудження.
тровая» 1837 року стала першою ластівкою,
(продовження в наступному числі газети)
яка символізувала початок весни - початок
Т. Шах, м. Бібрка, 07.02.2018 р.
усвідомлення русинами того, що вони є части-

Допомога війську
Звертаємося до Всіх небайдужих жителів Бібреччини з проханням допомогти волонтерам із поїздкою на Схід України!
Просимо господинь наліпити вареників (відерка можна взяти цієї суботи) в магазині Лілі
Гринус, також по вул .Галицькій у магазині Михайла Наконечного.
Є такі прохання : вареники, чай, кава, цукор, мед, крупи (рис, гречка, вівсяні пластівці),
калина,малина до чаю, ліки протизастудні, вологі серветки, шкарпетки, батарейки АА,
засоби гігієни (мило, шампунь, зубна паста, пінка для гоління, крем після гоління, крем
для рук, станки для гоління), мийні засоби (мило господарське, порошок до прання, плин
для миття посуду), цибуля, часник, трави для чаїв (липа,бузина, горобина, меліса і т.і).
Деякі продукти буде перероблено на сухі борщі, супи, ліниві голубці, чаї та передано на
Схід.
Усе це приносити 8-го березня (четвер) з 14:00 до 19:30 год. за адресою:
вул.Торгова, 20.
Наперед подяка від волонтерів і захисників, які тримають для нас мирне небо
Бібрська волонтерська група

Оголошення
КП «Бібрський комунальник» інформує мешканців вулиці Уляни Кравченко в м. Бібрка,
які отримують субсидію на оплату житлово – комунальних послуг, що для того, щоб
отримати субсидію на оплату послуги з вивезення твердих побутових відходів, необхідно
звернутися в Управління соціального захисту населення та внести зміни в заяву на
отримання субсидії на житлово – комунальні послуги (послуги з вивезення твердих побутових відходів).
Після внесення даних змін КП «Бібрський комунальник» на кожного абонента подасть
інформацію про вартість даної послуги, яка буде врахована при перерахунку субсидії.
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»
Вітаємо з днем народження Берест Діану!
Красою весняної квітки
І ніжністю зелених віт
Розквітла в мами з татом донька,
Якій сьогодні 18 літ!
Дорога наша донечко, від щирого серця бажаємо Тобі величезного щастя, радості, любові чистої, як сльоза! Нехай у всіх починаннях Тебе супроводжує неймовірний успіх, а
щаслива зірка допомагає Тобі у справах. Нехай це свято подарує море позитивних емоцій і радісних моментів!
Будь завжди привітна і щира,
Будь трішечки горда, весняно-красива!
Хай плани Твої будуть ідеальними,
Всі задуми нехай стають реальними.
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі Твої мрії й бажання!
Хай Матір Божа Тебе оберігає,
А Господь із неба долю посилає!
З любов’ю мама, тато, брат В’ячеслав і вся
родина.

Вітаємо сердечно з 60 - річним ювілеєм дорогого хресного тата Черкаса Зиновія Миколайовича.
Здоров‘я, щастя зичим не на рік –
на все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов‘ю, спокоєм і миром!
З повагою похресниця Тетяна з сім‘єю.
Спинити час ніхто не в змозі ,
І ліс шумить, і квітне сад,
На Твоїм сонячнім порозі ,
З’явилось мудрих 60.
Летять роки, мов бистрі води,
Вже не повернуться назад
А нам не віриться сьогодні,
Що Тобі минає 60.
Хай роки ідуть, а душа молодіє,
Онуки ростуть, а чоло не сивіє,
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Тобі діти й онуки.
Хай Матір Божа Тебе охороняє, в душі панують мир і доброта, Ісус Христос здоров`я посилає на многії і благії літа .
З повагою родина Курись із Чикаго, м. Бібрка, с. Стрілки, с. Волове.

Оголошення
Комунальне підприємство «Рідне місто» запрошує на роботу дорожнього робітника на
постійній основі.
За інформацією звертатися в КП «Рідне місто» у приміщенні Бібрської міської ради (1 поверх) упродовж робочого тижня з 9.00 до 18.00.
Директор КП «Рідне місто» Боднар Оксана

Відповідно до рішень виконавчого комітету Бібрської міської ради № 1 і № 2 від 26.01.2018 року
та розпоряджень Бібрського міського голови № 27 і № 28 від 27.02.2018 р. 2 березня 2017 р. о
15.00 год. у приміщенні Бібрської міської ради відбудуться громадські слухання щодо проектів:
- «Детальний план території земельної ділянки, на якій розташована викуплена будівля (стара
школа) приватного підприємства «Укрзапчастини» по вул.І.Франка № 3 в м.Бібрка
- «Детальний план території земельної ділянки, яка перебуває у власності Смика Дмитра Михайловича, щодо зміни цільового призначення під придорожній сервіс за межами населеного пункту
в м.Бібрці по вул.Галицька,162 «а».
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Колектив Комунального підприємства «Рідне місто» висловлює щирі
співчуття Шпаку Володимиру з приводу тяжкої втрати – смерті його
брата Євстахія.
27 лютого 2018р. після важ- Поділяємо біль та горе рідних. Вічна
кої затяжної хвороби пішла з йому пам’ять.
життя лікар БАРАНОВА НАДо уваги охочих подати оголоТАЛІЯ ПАВЛІВНА.
шення чи вітання до газети! Ми
Народилася 16 липня 1940 року в с. Глобіно Полтазавжди публікували оголошення безвської області. Закінчила Тернопільський медінстикоштовно. Таку практику продовтут у 1965 році. У Бібрській райлікарні працювала жуємо й надалі, але пропонуємо долікарем акушер-гінекологом 49 років.
лучитися до доброї справи – побудоНа її рахунку – тисячі дітей, що народились у поло- ви Хресної Дороги в Бібрці. Для того,
говому відділенні, сотні операцій, сотні врятованих щоб Ви мали змогу опублікувати
життів.
оголошення чи вітання в нашій гаНаталія Павлівна була для колективу прикладом зеті, потрібно внести благодійну
працездатності, толерантності, професіоналізму і пожертву на побудову Хресної Дорозалишається в наших серцях надійним товаришем і ги у м. Бібрці на суму від 40 гривень.
мудрою порадницею.
Разом – сила!
Молимося, Пам’ятаємо, Любимо, Сумуємо.
Карта Приватбанку 4149
Колектив Бібрської райлікарні 4378 6007 5595 видана на ім'я Леснік Іван Павлович.

Царство Небесне Тобі і вічна
пам'ять.
Вічно сумуючі син Сергій, невістка Віра, внук Володимир.

Прогноз погоди

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 2.03
- 07:00 Обітниця: Сповідь і св. Причастя
- 18:00 Хресна Дорога для дітей
Субота, 3.03
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 4.03
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія

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

