Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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У

среду у приміщенні Бібрської міської ради відбулася зустріч
Бібрського міського голови Романа
Гринуса зі спостерігачами спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Антоном Філло та Артуром Плесаком.
Спостерігачі цікавилися станом забезпечення учасників АТО земельними
ділянками під індивідуальне будівництво, фінансовою та іншою допомогою
учасникам АТО та їх сім’ям, їх адаптацією до мирного життя. Окрім того,

гості отримали інформацію про стан
та проблеми підготовки до об’єднання
громад, про перспективи розвитку
майбутньої об’єднаної громади. Міський голова також поінформував гостей про вирішення проблеми побутових відходів на території Бібрської
міської ради. Гості також отримали
інформацію про рівень міграції населення, кількість та проблеми переселенців, міжконфесійні та міжнаціональні стосунки на території Бібрської
міської ради, про боротьбу зі злочинністю. Зустріч відбулася в невимушеній атмосфері і, надіємось, була корисною для обидвох сторін.
Заступник міського голови
Іван Гловацький

ШЕВЧЕНКОВІ ДНІ У БІБРЦІ

Виступ творчих колективів у Народному домі м. Бібрки

"Велика українська хода"
на честь Героїв Майданів,
Героїв російськоукраїнської війни у нашому
містечку

А

кція уже відбулася в багатьох містах України. Кожне
місто-учасник дарує прапор зі
своїми побажаннями.

Злата Бочуляк читає поезію
Т.Шевченка
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БУДІВНИЧИЙ ХРАМУ І ДУХУ
(До 175 річниці з дня народження о. Є. Дзеровича)

Бібрка на
перехресті віків

(початок у попередньому числі газети)

З

абігаючи наперед, слід зазначити, що через таку підлу шовіністичну позицію польської верхівки в Галицькому намісництві постраждало чимало нев и н н и х с в і д о м и х р у с и н ів українців у 1914 році. З початком
війни наближені до цісаря українофоби всю вину за поразки австро-угорської армії на початку війни спихнули на "русінуф", бо то
вони, бачите, майже поголовно
були царськими шпигунами. У
концтаборі "Талеграф", куди кидали за підозру у зраді, загинули
десятки тисяч українців-галичан.
Але повернімося до Бібрки. Євген Дзерович народився 15 березня 1843 року, у священичій сім'ї.
По суті це вже було визначальним для вибору його подальшої
життєвої дороги. Він пішов по
стопах батька, який цього хотів,
бо бачив у ньому душпастирське
покликання. У 25 років Є. Дзерович став священиком, 26 листопада 1868 року був призначений
помічником пароха в село В. Вишенька (нині не існує). Бібрка
стала третьою парафією о. Євгена, яку він обійняв і з якою пов'язане усе подальше життя. Отець
Є. Дзерович із самого початку

священицької діяльності був послідовним у своїх національних
переконаннях, всі патріотичні
кроки бібрської громади не обходились без його участі і провідництва.
Згідно зі Статутом Товариства
"Просвіта" 1870 року по всій Галичині почали творитись на місцях філії та читальні Товариства.
Філія "Просвіти" в Бібрці була
заснована 1896 року і стала 17 за
порядком реєстрації (07.11. 1896
р. ч. рескрипту 97239/896)
Власне о. Дзерович був не просто причетним до появи філії
"Просвіти" в Бібрці, але й був її
першим головою (1896-1903).
Просвітянська робота, її результати якраз і стали тим фундаментом, на якому формувалися національно- патріотичні починання
у Бібрці та повіті, які пізніше переросли в національно свідому
поведінку в часи лихоліття.
За час керівництва філією
"Просвіти" в Бібрці на теренах
повіту з 1896 по 1903 pp. було
Подяка підприємцям, юридичним особам та організаціям
утворено 34 читальні Товариства.
Навколо них гуртувалось українське просвітницьке життя: відзначення національних свят,
вшанування героїв, організація

самодіяльності (хори, вистави),
проведення фестин, святочних
академій тощо.
Під час учителювання Уляни
Кравченко в Бібрці (1881-1884)
вона стала співпрацювати з
о. Євгеном на ниві просвітництва.
Він же, у свою чергу, всяко підтримував її добрі національновиховні заходи, допомагав. Свідченням того є факт, що учительці Юлії Шнайдер о. Дзерович подарував "золоте перо".
Отець Є. Дзерович був патріотом
не на словах. Він, наприклад, не
приймав листів, які надходили
на його адресу польською мовою.
В. Лаба у своєму дослідженні
"Літопис парафії Бібрки..." подає
цікаві факти з цього приводу. Він
пише про один такий випадок:
"Зі староства парохові Дзеровичу
принесли листа два поліцаї. Він
його не прийняв, бо був польською мовою. Поліцаї пригрозили,
що приб'ють листа на дверях церкви. Так і сталося. Цього листа з
описом ситуації о. Євген відправив до намісництва у Львів, подавши зворотню адресу староства.
Така національна свідомість і
стійкість заслуговує і нині на повагу.
Т. Шах, м. Бібрка, 07.02.2018

(Продовження в наступному числі газети)

ЖИТТЯ З ПОЕЗІЄЮ І МУЗИКОЮ

Т

ретього березня в районному Народному домі відбувся районний огляд-конкурс читців поезії Т.Шевченка. Н Д Бібрки представив двох читцівЗлату Бочуляк та Наталію Свіжак.
11 березня в м.Буську відбувався обласний
огляд-конкурс
хорових колективів Львівщини ,
присвячений
140річчю
М.Леонтовича. Хорові колективи
знайомили глядача з безцінною
скарбницею пісенності, традиціями співу. Конкурс був цікавим
не
тільки
співом
творів
М.Леонтовича, а й різноманітністю костюмів та самих виконавців.

Народний дім м.Бібрки представив
два
Народні
хори:
«Бібрчани» (кер. Михайло Наконечний) та «Горлицю» (кер. Лариса Хомутник). У їх виконанні
звучали
твори
в
обробках
М.Леонтовича «Козака несуть».
«Дударик», старовинний піснеспів «Світе тихий», купальська

пісня «Розкопаю гору», лемківська «Ой, верше мій верше»,
Т. Шевченка «Садок вишневий».
Журі високо оцінило виступ
хорів Народного дому м.Бібрки.
Хочеться подякувати керівникам, учасникам художньої самодіяльності за їхню працю та
любов до хорового співу й побажати творчих успіхів. Щиро дякуємо підприємцям Надії та
Мирону Закаликам, парафії церкви
Пресвятої
Покрови
м. Бібрки отцю-декану Бібрському Миколі Ковалю та отцю
Зеновію Телішевському за матеріальну підтримку.
Художній керівник Н Д
Наталія Свіжак
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ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, У ЯКІЙ НЕМА СЕНСАЦІЇ

О

чевидно,
у
газети
«Погляд» і зокрема в
О.Півня наступає інформаційний голод, а може, вичерпався
інший ресурс, бо основні свої
дописи (на думку «Погляду» –
дуже важливі) вони роблять на
основі офіційного сайту Бібрської міської ради, стягуючи звідти рішення, збільшуючи шрифти, щоб зайняти більше площі і
дають коментар – такий, як треба, щоб народ це прийняв за
сенсацію. Тому прохання до читачів «Погляду» і всіх небайдужих громадян - заходьте частіше на офіційний сайт Бібрської
міської ради
www.bibrkarada.gov.ua у рубрику «Міська
рада - рішення». Там чітко видно, чиї зяті, невістки, дружини,
батьки і діти отримали землю
за 2016-2018 роки (вони отримали за законом і не більше,
ніж інші мешканці). Це першоджерело, якого не було до 2016
року. Усе дуже просто. Там
нема рішень
для «своїх» і
«чужих», бо це земля нашої громади і для наших громадян.
Також зверніть увагу на публічну кадастрову карту, яка швидко заповнилась приватизованими земельними ділянками
на території Бібрської міської
ради після 2015 року. На відміну від попередників, які затягували видачу земельних ділянок
мешканцям. Ще хочу підкрес-

лити: згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
кожен депутат повинен повідомити на сесії, що він є зацікавленою особою, коли земельна
ділянка надається або йому, або
його рідним, і участі у голосуванні він не повинен брати. Але
багато депутатів попереднього
скликання
отримали адмінштрафи, і проти них були відкриті судові справи тільки за
одне – вони голосували за надання земельних ділянок їм і
їхнім родичам, а також не оголошували, що вони є зацікавленими особами, чим порушували
названий закон. Тарас Чабан
як міський голова не міг не знати про чинність цього закону,
але свою землю під забудову він
отримав таким самим чином,
відбувшись при цьому чомусь
тільки «легким переляком»,
«кинувши»
своїх депутатів і
своїх співробітників.
Знову ж таки, ще раз звертаюсь до громадян Бібрки і Шпильчини: думайте над тим, що
Вам пропонують у вигляді газети «Погляд». Думайте й аналізуйте. Старайтесь знайти першоджерело, або інші джерела
інформації, бо Вашою свідомістю давно пробують маніпулювати і перетворити у бездумну масу,
зокрема
через
газету
«Погляд». У маніпулянтів це не
дуже виходить, але вони дуже
Цікаві два рішення
(однією датою!!!)
міської ради під керівництвом
Краєвського О.Й.:
Школі землю не дати (бо земля для
готелю і Будинку
культури), а «своїй»
фірмі надати цю
землю під критий
ринок (80 арів!).
Де обіцяні Будинок
культури, готель,
критий ринок?
Натомість розвалили Народний дім,
який аж нова влада
відремонтувала.
Ото ґазда!

стараються, бо
позаду
«роздерибанене» майно і земля
громади, від яких ще щось залишилось, що не встигли підгребти до 2016 року, бо були абсолютно впевнені у перемозі на
виборах. І заробляти гроші іншим способом, ніж сидіти на
керівному кріслі, якось не навчились. Їм за всіляку ціну треба виграти вибори до об’єднаної
громади. Тому на початках для
«Погляду» винаймаються професійні журналісти, які незаконно здобувають інформацію,
роздувають і придумують неймовірні історії. Це ще не всі
методи, які використовувала
влада у Бібрці 2002-2015 років
у боротьбі з опонентами. Тоді,
коли при владі була всесильна
партія регіонів, керівник якої
звертався до сусіда «Путін, введи війська», очільники Бібрки,
використовуючи
можливості
відомого народного депутата від
цієї партії,
розправлялись з
опонентами методами, аналогічними до методів КГБ–ФСБ, і
маніпулювали свідомістю людей, позбавляючи їх можливості
реально оцінювати ситуацію.
Експеримент, який проводять
над Бібркою і частиною якого є
газета «Погляд», дуже нагадує
експеримент над Донбасом. Подивіться, до чого це призвело, і
подумайте, хто за цим стоїть.
Секретар БМР Надія Федущак
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ТРИВАЄ МІСЬКИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ

Н

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м.
Бібрки:

агадуємо, що триває подання заявок на Бібрський міський конкурсу мікропроектів місцевого розвитку. Детальну інформацію щодо
конкурсу можна довідатись на офіційному стайті
БМР за покликанням:

П'ятниця, 16.03
- 07:00 Сповідь
- 18:00 Хресна Дорога для дітей

http://www.bibrka-rada.gov.ua/public/uploads/
ckeditor/files/Micro2018/Present.pdf

ПОВЕРНУТО ІСТОРИЧНУ НАЗВУ
СЕЛУ СЕРНИКИ

Субота, 17.03
- 07:00 Сповідь
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня

вівторок, 13 березня, Верховна Рада України ухвалила рішення про затвердження проекту постанови № 7096 про перейменування села Сірники на село Серники.

Неділя, 18.03
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія

У

Вітаємо з 70-річним ювілеєм
Наконечного Михайла Михайловича!
Ви народилися весною, яка прекрасна ця пора!
І ми бажаємо сьогодні Вам тільки миру і добра.
Нехай весняне сонечко дарує Вам тепло,
Бажаєм, щоб здоров’ячко завжди у Вас було!
Так багато вже зробили Ви на світі всім добра,
Хай не знає втоми золота Ваша душа.
Нехай Господь наш милосердний дає усе, що
Вам потрібно,
Щоб ми з вами працювали дуже-дуже плідно.
Нехай життя Ваше квітує, так як цвіте весна,
Нехай зозуля в саду кує і накує Вам літ до ста.
З найкращими побажаннями: Харчук Оля, Наконечна Оля і Стасишин Уляна.

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

Подяка бібрецькій
громаді

В

исловлюємо подяку всім небайдужим людям ,які долучилися до чергової поїздки
волонтерів
Народної
Самооборони Львівщини в зону бойових дій на
Сході України.
Бібрська волонтерська
група

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
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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