Громада — великий чоловік.
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Тож перш ніж розпочати ремонт
дороги, потрібно відремонтувати
водогін, каналізацію та дощову
каналізацію.
Скільки ж це коштує?
Вартість капремонту 1 км дороги
з тротуаром в середньому 5,5 млн.
грн.
Вартість капремонту 1 км водогону в середньому 0,5 млн. грн.
Вартість капремонту 1 км каналізації в середньому 2 млн. грн.
Вартість капремонту 1 км дощової каналізації в середньому 1
млн. грн.
Разом – 9 млн. гривень за кілометр.
Тобто, щоб облаштувати 20
км дороги з супутніми комунікаціями, потрібно 180 мільйонів гривень.
А якими коштами володіємо ми?
Бюджет розвитку міста близько
3 мільйонів. Але ці кошти лише
на ремонт інфраструктури не витратиш. Потрібно ще витрачати
кошти на дитсадок, Народний дім,

а останніх два тижні в соціальних мережах з’явилося
багато критики щодо доріг в
Бібрці, проводяться порівняння з
сусідньою державою— Польщею.
Перш за все варто зазначити, що
в сусідній державі бюджет містечка, співмірного з Бібркою, більший приблизно в 15 разів. Звідки
береться такий бюджет? Із податків, бо поляки їх платять сумлінно. А сплачуючи податки, можуть
і вимагати у влади якісних доріг,
тротуарів та інших умов. Окрім
власних грошей, Польща отримала від Євросоюзу величезні кошти
на розвиток інфраструктури
(доріг, водогонів, каналізацій),
розвиток освіти, науки й т.і. Суми
співфінансування від ЄС складали від 60% до 85%. Тобто Польща
вкладала мільйон своїх коштів, а

від ЄС отримувала в середньому
ще 3,5 мільйона. От за ці кошти
за останні 10 років наші сусіди
зуміли відновити свою інфраструктуру. Очевидно, порівняння
польського містечка з Бібркою
недоречне й неграмотне, якщо не
сказати дилетантське.
Щодо Бібрки. Доводимо до відома громади, що на балансі в міста
є 20 кілометрів комунальних доріг, за останніх 25 років більшість
із яких зовсім не ремонтували.
Стан їх дійсно незадовільний, але
такими вони стали не за останніх
два роки, чи не так? Але проблема не тільки в дорогах, а й у водопостачанні (прокладалось 1960
року), каналізації, та й зливній
каналізації. Ці мережі також в
аварійному стані й майже не ремонтувались.

Будинок школяра (БДЮТ), прибирати в місті, ремонтувати комунальні будинки, освітлювати вулиці,
підтримувати школу й лікарню,
музичну школу (вони фінансуються з районного бюджету, але за
залишковим принципом), допомагати важкохворим, підтримувати
спорт, молодь, культуру й т.і. Бо
ці об'єкти також роками не доглядались.
Залишається небагато – 1 – 1,5
млн. грн. Тобто за рік ми можемо
зробити повністю капремонт 140
метрів дороги з супутньою інфраструктурою. Так що, шановні критики, спочатку опануйте елементарну математику, а потім пропонуйте щось корисне. Усі раціональні пропозиції вислухаємо і візьмемо до відома.
Для вирішення гострих питань
ми звертаємось по співфінансування до бюджетів інших рівнів.
ЄС нам поки не допомагає. Допомогти можуть з районного, обласного або державного бюджетів.

Районний бюджет нам не допомагає. З обласного бюджету залучаємо кошти за різними програмами
(до прикладу – обласний конкурс
мікропроектів: подали на розгляд
12 , 6 із яких перемогли. Це добрий результат), але поки цих коштів небагато. З державного бюджету ми отримали суттєві кошти лише на каналізування вул. Галицької і водогін по вул. Зарічній.
Незважаючи на скромний бюджет з грудня 2015 року до сьогодні вдалося провести капремонт
частини вул. Тарнавського (на
майже 200 тис. грн.), малі поточні
ремонти доріг без твердого покриття (станом на 2015 рік вулиці
Лепкого, Шевченка й ще деякі
були фактично непроїзні, тому
змушені були рятувати ситуацію).
Прокладено водогонів низького
тиску – 1,5 км. Водогонів високого
тиску – 1,2 км.
Прокладено каналізацій 1,7 км.
Окрім того, відновлено роботу
очисних споруд (понад 1 млн.
Продовження на 2-й стор.
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Продовження. Початок на 1-й стор.

грн), КНС, ін.
На це кошти залучались з міського, обласного та державного бюджетів. Також значну частину робіт виконано й силами мешканців
(вартість їх робіт компенсувалась
наданням послуг з водопостачання й водовідведення).
Також певні роботи заплановано
й на цей рік.
Очевидним є те, що коли б такими темпами працювали наші попередники останні 15 років – проблем з дорогами, тротуарами, водогонами, каналізаціями та ін. в
нас би не було. Але чомусь попередникам було не до того. Вони
продавали самим собі комунальне
майно і розсварювали між собою
громаду. Бо де двоє сваряться –
третій користає.
Хочу нагадати, що у 2016 році,
фірма «Онур» проклала асфальт
по вул. Тарнавського та по вул.
Грушевського. З Бібрської міської
ради ми витратили тільки 200
тис. грн. на початок вул. Тарнав-

ського, на які є підписані акти.
Решта (вул. Грушевського) було
зроблено за кошти обласного бюджету на суму приблизно 800 тис.
грн., і сьогодні ми звами є свідками руйнування асфальтного покриття у зв’язку з тим, що не було
зроблена відповідна основа. Але
ці роботи ми не приймали й жодних актів не підписували. Тому й
не можемо оскаржувати якість
робіт.
Кожен із нас мріє про гарне, чисте, затишне місто, де б не було
жодних проблем, але виходимо з
того, що маємо. Я, як міський голова, з депутатами та командою
однодумців стараємося залучати
інвесторів, державні та обласні
кошти, постійно подаємось на різні проекти, державні фонди, гранти та ін.
Щодо критиків хочу сказати таке: замість того, щоб плескати
язиками, беріться за роботу Кажуть, добре помагає. Ми жодного
з вас не бачили за роботою на бла-

го громади. Жодної ініціативи чи
проекту, податків чи благодійних
внесків, участі в заходах чи благочинних акціях із вашого боку. Моральне право критикувати мають
ті, хто хоч щось зробив. Панове,
одне—плескати язиком, а друге—
перти плуга. Знімати примітивне
й похабне відео з нецензурною
лексикою, нічого не тямлячи в
цифрах,—це одне, а пропонувати
й робити щось корисне—зовсім
інше.
Так, у нас малий бюджет, за
який потрібно багато що зробити.
Впевнений, що настане той час,
коли і з нас братимуть приклад
інші міста. Хочу подякувати підприємцям та організаціям, які вчасно сплачують податки: завдяки
Вам розвивається наше місто. У
наступному числі «Бібрських вістей» подам інформацію, хто скільки сплатив за І квартал 2018 року.
Бібрський міський голова
Роман Гринус

Хто ви: бджола чи муха. Два погляди на світ

К

оротка і мудра притча про два типи мислення, які впливають на
наше життя.

Якщо запитати муху, чи є в околицях квіти, вона відповість:
– Не бачила жодних квітів. Зате
гною в цій ось канаві повнісінько.
І муха почне перераховувати всі
смітники, на яких побувала.
Запитайте бджолу, чи бачила
вона в околицях якісь нечистоти, і
вона відповість:
– Нечистоти? Ні, не бачила ніде.
Тут так багато запашних квітів!
Шлях бджоли і шлях мухи
У ведичній культурі є поняття

двох основних типів свідомості
людини: свідомість мухи і свідомість бджоли.
У чому відмінність? І муха, і
бджола однаково потрібні в природі. І та, і інша люблять солодке.
Вони можуть жити в одному просторі, але зовсім різними життями.
Бджола цілеспрямовано летить
до квітів і видобуває нектар, з якого потім зробить мед.
Муха теж летить до квітів, але
дорогою постійно відволікається
на зустрічні коров’ячі кізяки і зацікавлено починає роздивлятися:
а що ж це таке? Спускається вниз
подивитися…
У підсумку вона так занурюється

у дослідження гною, що найчастіше взагалі забуває, що летіла до
квітів.
Бджола, натомість, навіть залетівши на смітник, шукає квіти, які
дадуть їй нектар і пилок. Муха ж,
залетівши і в чудовий сад, знайде
сміття.
Так само і люди. Кожен з нас серед інформаційних полів вибирає
шлях або бджоли, або мухи.
Свідомість мухи
Людина зі свідомістю мухи завжди помічає «коров’ячі кізяки». А
головне - вона завжди хоче дослідити це питання. Хто залишив?
Коли? Чому в країні криза і хто
винен? У кожному «коров’ячому
кізяку» треба длубатися обов’язково. Обговорити, припустити, розслідувати…
Свідомість мухи – знаходити
в усьому негатив і занурюватися в нього.
Люди-мухи в усьому помічають
негатив, у будь-якій ситуації вони
чимось невдоволені. Виходячи з
дому, не бачать сонця, а лише
сміття на газоні. Між переглядом
фільму і кримінальної телепередачі виберуть останнє.
Свідомість бджоли
Людина з свідомістю бджоли
знає, що в світі існує добро і зло,
краса і сміття, низьке і високе.

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №114, 12 квітняя 2018 р.

Вона чітко усвідомлює, що це її
вибір – звертати увагу на те або
інше, концентруватися на негативному або позитивному.
Людина-бджола прагне нести в
світ добро і позитивні емоції. Вона
не перекидає на інших свої проблеми, рідко ниє і ніколи не критикує, завжди намагається знайти
у всьому кращі сторони і прагне до
позитивного мислення, як бджола,
що рухається до нектару, оминаючи бруд і смітники.
Свідомість бджоли – знаходити позитив і радіти життю.
Бджолі не цікаве чуже сміття.
Вона хоче бачити красу квітів,
вдихати їх аромат і збирати нектар. Її цікавлять лише хороші яко-

п

сті, тобто позитив, краса, користь –
все найкраще.
Хто Ви – бджола чи муха?
А тепер задумайтеся - чия поведінка вам ближча? Як часто ви відволікаєтеся на різне сміття на
шляху до нектару, до своєї мети?
Як ви ведете себе в різних життєвих ситуаціях - як бджола чи як
муха?
Побачивши прекрасне, вловивши
аромат квітів і спробувавши нектар, намагайтеся повертатися до
цього все частіше і частіше. Важливо не втрачати орієнтир, а зробити націленість на позитив стилем мислення, способом життя.
Наше сприйняття притягує
ту реальність, на яку спрямоЗа матеріалами сайту
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вана наша увага
Коли на вашому шляху зустрінуться коров’ячі кізяки, не звертаючи на них уваги, летіть далі!
Перший і найголовніший крок до
здійснення корінних і довготривалих змін у житті - розуміння різниці між двома типами свідомості
- бджоли і мухи.
Другий крок – зробити усвідомлений вибір на користь свідомості
бджоли.
Третій – неухильно дотримуватися цього вибору.
Ми знаходимо тільки те, що шукаємо.
Приємного польоту!
«СВІТАНОК. Християнське радіо»

Сесія БМР

ФОТОФАКТ

рацівники Народного дому міста Бібрки провели передвеликодню толоку й озеленення на
дитячому майданчику та прилеглій до Народного
дому території

13 квітня 2018 р. о 17.00 год. у конференцзалі Бібрської міської ради відбудеться ХХІІ–
а сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
XХІІ-ї сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання від 13.04.2018
р.
1.
Про внесення річних змін до бюджету
Бібрської міської ради на 2018 рік.
2.
Про співфінансування проектів - потенційних переможців конкурсу проектів
місцевого розвитку у Львівській області
у 2018 році.
3.
Розгляд заяв. Різне.
Бібрський міський голова
Р.Я. Гринус

В

ечір «Сторінки бібрського
футболу». 23 вересня 1990
року. Футбольна команда
«Галичина-90» з ветеранами
футболу. Із сімейного архіву
родини Федущаків

ФОТОФАКТ
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До уваги мешканців Бібрки !

ДО УВАГИ ВІРЯН

будівництво. Це сигнал про
те, що місто стає інвестиційно привабливим.

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м.
Бібрки:

П'ятниця, 13.04
- 08:00 Свята Літургія на всяУ зв’язку з початком будівеке прохання
льних робіт просимо мешканців Бібрки не розпочи- Субота, 14.04
- 08:00 Свята Літургія за упонати городніх робіт на земекій
льній ділянці кварталу за- - 19:00 Вечірня
будови по вул. Уляни КраНеділя, 15.04
Завдяки активній роботі
вченко – Обширна.
- 08:30 Свята Літургія
Бібрської міської ради до
Виконавчий комітет Бібрсь- - 10:30 Свята Літургія
нас прийшов інвестор: у мікої міської ради
сті починається велике нове

Про проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради № 14 від 06.03.2018 року та
розпорядження Бібрського міського голови № 51
від 10.04.2018 р. 12 квітня 2018 р. о 16.00 год. у
приміщенні Бібрської міської ради відбудуться
громадські слухання щодо проекту «Детальний
план території для обслуговування нежитлової будівлі (складу) по вул. Птахівнича № 6
«б» в м.Бібрка Перемишлянського району
Львівської області».
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

До уваги охочих подати оголошення
чи вітання до газети!

Ми завжди публікували оголошення безкоштовно. Таку практику ми продовжуємо й надалі, але пропонуємо долучитися до доброї справи – побудови
Хресної Дороги в Бібрці. Для того, щоб Ви мали
змогу опублікувати оголошення чи вітання в нашій
газеті, Вам потрібно внести пожертву на побудову
Хресної Дороги у м. Бібрці 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
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