Громада — великий чоловік.
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ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД – ВИБОРИ
У цьому номері
Об’єднання громад – вибори
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Життєва одіссея вчителя, дире- 2
ктора, бургомістра, сталінського в’язня… (продовження)
(До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)
На форумі громад
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ
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Оголошення
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овообрана Центральна виборча комісія оголосила про проведення перших виборів голів та
депутатів об’єднаних територіальних громад у чотирьох громадах
Львівської області, зокрема й
у
Бібрській. Вибори відбудуться 23
грудня 2018 року. Ця дата - це логічне завершення тривалого процесу об’єднання і початок нового
життя у об’єднаній громаді. Процес
об’єднання громад у Бібрську об’єднану територіальну громаду розпочався з розпорядження Бібрського
міського голови Романа Гринуса №
243 від 25 листопада 2016 року
«Про ініціювання добровільного
об’єднання територіальних громад
сіл, селищ, міст». Це абсолютно
усвідомлений крок Бібрського міського голови і його команди, які вва-

брати участь у перших виборах
голови і депутатів ОТГ. Суходільська сільська рада з самого початку усунулась від процесу об’єднання, а Соколівську сільську раду, яка є сусідньому районі, через
саботаж попереднього складу
Центральної виборчої комісії вивели з процесу об’єднання на стадії утворення спільної робочої групи. Марафон об’єднання тривав
майже два роки. Це був доволі
непростий шлях громадських слухань, рішень рад, засідань спільної робочої групи. Крім законодавчих колізій, об’єднання розтягнулось у часі і через повернення історичної назви селу Серники. Цей
шлях до об’єднання здружив громади, дав можливість придивитись одна до одної, перейняти досвід, допомагати одна одній, спільно знаходити вихід з часом непро-

стих ситуацій.
Вибори 23 грудня - це шанс громади обрати на наступних виборах тих, кому вона довірить долю
Бібрської об’єднаної територіальної громади - з прекрасним народом, який заслужив на інакше

ФОТОФАКТ

Т

иждень літературного краєзнавства в
ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ ім. Уляни Кравченко»: відзначення 105-річного ювілею

письменника Івана Керницького.

жають, що позитивних змін у громаді і у державі можна досягти
тільки через спільні скоординовані
зусилля сільських і Бібрської міської ради, об’єднавши людський потенціал, інтелект, талант, бажання
жити краще. Розпорядження стало
відправною точкою процесу об’єднання громад у майбутню Бібрську
ОТГ. За Перспективним планом
спроможних територіальних громад
до складу Бібрської ОТГ передбачалось входження восьми громад з
населенням понад 15 тисяч мешканців і територією понад 350
кв. кілометрів. До виборів дійшли
шість громад - Великоглібовицької,
Ланівської, Стрілківської, Романівської, Свірзької сільських рад та
Бібрської міської ради. 23 грудня
мешканці саме цих громад будуть

життя, і з чудової територією - від
Камули до П’ятничанської вежі, зі
Свірзьким замком і Франковими
місцями.
У нас усе вийде, коли ми будемо разом!
Секретар Бібрської міської ради
Надія Федущак!
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ЖИТТЄВА ОДІССЕЯ ВЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА, БУРГОМІСТРА, СТАЛІНСЬКОГО В’ЯЗНЯ…
(До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)
Не будемо зловживати цитуванням енкаведистських документів, але одним із них ознайомимо.
Після арешту 12 травня вести
справу ув’язненого було доручено
оперу із Бібрського РВ НКГБ мл.
лейтенанту госбезопасности Крюкову – мова оригіналу, текст машинописний:
Постановление (о принятии
дела к производству). город Бобрка 12 мая 1945 года.
Я, оперуполномоченный Бобрского РО НКГБ мл. лей-т Госбезепасности Крюков, рассмотрев
сего числа следственный материал на: Кулинича Романа Александровича, Нашел, что Кулинич Роман Александрович достаточно
изоблачается в том, что, проживая
на временно окупированой месности города Бобрка, добровольно
поступил на службу к немецким
оккупантам и работал в должности бургомистра гор. Бобрка.
Проводил разрушения еврейских домов и еврейского имущества, памятников и др.
На основании выше изложенного постановил Дело по обвинению Кулинича Романа Александровича принять к своему производству и приступить к ведению
следствия.
о/упол. Бобрского РО НКГБ мл.
лей-т
Госбезопасности
Підпис /Крюков/
Документ затвердив начальник Бібрського райвідділу НКГБ
майор Вихнич цього ж 12 травня.
Жорна закрутились. Не будемо
деталізувати всіх допитів арештованого, їх було багато. Були і
очні ставки із бібраками, про які
соромно писати, бо ці прізвища
знайомі для багатьох людей стар-

У

п’ятницю, 12 жовтня, у
Давидові відбувся «Форум
громад», на який був запрошений
Бібрський міський голова Роман
Гринус. Організаторами Форуму
були Львівська обласна державна
адміністрація та Давидівська об’єднана територіальна громада. Форум присвячений обміну досвідом
та обговоренню актуальних проблем, а також перспектив уже
створених об’єднаних громад та
тих, які перебувають у процесі
утворення.
Високий рівень цього заходу
свідчить про неабияку увагу суспі-

зліва
шого покоління. Лише скажемо,
що перший допит «гражданин»
Крюков розпочав о 20.00
12.05.1945, а закінчив уже 13.05.
о 3год 15 хв. А допитів було багато. Важко сьогодні уявити як звичайна інтелігентна людина витримувала цей фізичний і психологічний пресинг.
«Следственное дело» 2494 закінчено 30.05.1945 по ст. 54-І «а» й
54-ІІ УК УРСР.
Військовий трибунал Львівського військового округу 27 липня
засудив Кулинича Романа Олександровича за ст.
54-1 «а»
УКУРСР на 15 років неволі
(каторжні роботи) із обмеженням
у правах ще на 5 років. Ув'язненого Кулинича «завантажили» у товарняк (від слова товар, худоба) і
безплатно відправили вивчати
простори «необьятной родины».
«Зек» Роман Кулинич спочатку
поступив у розпорядження концтабору МВД у Тайшеті, а потім
були Суслово і проклятий Норильськ. На будовах «соціалізму»

Закінчення

Роман Кулинич став інвалідом.
Про це була змушена визнати
лікарська комісія:
інвалідом
«неизлечимым».
На календарі 1954 рік. Дострокове звільнення за станом здоров'я тоді не практикувалось. Дух
Сталіна ще продовжував витати
над ГУЛАГом. Для інвалідів був
свій інвалідський табір. В один із
них і помістили «заключонного»
Кулинича. Цей «острів інвалідської свободи» розташовувався за
адресою п/ я УП 288/2 ст. Кача.
Стан здоров'я зека Кулинича погіршувався. Повторна медкомісія
уже в Качинському таборі дійшла
до висновку, що з цього «доходяги»
у смугастій робі вже нічого не візьмеш, нехай не переводить казенних харчів. Справу інваліда Кулинича Романа Олександровича розглядав Красноярський крайовий
суд у лютому 1955 і відповідно до
ст. 457 УПК РСФСР відправив
його у м. Ходорів Дрогобицької
області. На той час там проживала його сім'я на вул. Пушкіна, 54.
(будинок у Ходорові придбав ще
батько Романа Олександр у часи
Польської держави – Т. Ш.)
У Ходорові Роман Кулинич після звільнення прожив 12 років.
Помер у 1967 р. оточений повагою
і любов'ю рідних. Похований на
міському кладовищі. До ліквідації
«імперії зла» (за Р. Рейганом) залишалось 24 роки.
Дружина Францішка пережила мужа на 13 років. Спочиває
поруч із чоловіком. Вічна їм пам'ять.
Про Ходорівський період життя
Романа Кулинича вже інша тема.
Тарас Шах
Бібрка 27.08.2018 р.

НА ФОРУМІ ГРОМАД
льства і влади до процесу децентралізації. Про важливість Форуму громад свідчить присутність на
ньому
голови Львівської ОДА
Олега Синютки, заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, Народних депутатів України Оксани Юринець
та Богдана Дубневича, начальника відділу з питань адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального розвитку
Миколи Рубчака, виконавчого директора Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василя Абаімова, президента
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національної академії державного
управління при Президентові України Василя Куйбіди та інших
поважних осіб.
Набутим досвідом ділились також гості
з сусідніх областей.
Жвава дискусія серед голів об’єднаних громад та присутніх точилась навколо актуальних і болісних питань - бюджетів громад,
ремонту доріг, земель за межами
населених пунктів, невідповідності у чисельності населення, яке
подає статистичне управління та
реальною кількістю населення

об’єднаних громад, через що громади часто втрачають державні
кошти. Фахові консультації щодо
реєстрації власності та оренди землі надавали учасникам Форуму
працівники Головного територіального управління юстиції у
Львівській області. Про здобутки і
проблеми ОТГ інформувала присутніх директор Львівського центру розвитку місцевого самоврядування Галина Гречин. У рамках
Форуму громад велись панельні
дискусії «Соціальна сфера в гро-

ПОДЯКА

Крупи, овочі, горіхи, сушені яблука, груші і трави буде спаковано в сухі зупки і каші і передане
на потреби наших захисників на
Сході України. Займаються цим
волонтери Львівської волонтерської кухні (координатор Оксана
Мазар).
Дуже дякуємо Оресту Дорошу і
Івану Гловацькому за допомогу з
доставкою.
Володимире Мороз, Богдане Поглод і Тарасе Шниро, спасибі за
смалець для заливання вареників.
Дякуємо жителям с.Стрілки і
с.Малі Ланки за солодку випічку
для наших хлопців! А Вірі Худі і
Зоряна Влах за організацію!

В

исловлюємо подяку всім небайдужим людям, які долучилися до чергової поїздки волонтерів Народної Самооборони Львівщини в зону бойових дій на сході
України.
До збору частувань для наших
хлопців приєдналося дуже багато
жителів Бібреччини, а зокрема
люди з таких населених пунктів :
с.Лани, с.Серники, с.Свірж, с. Глібовичі, с.Стоки, с.Великі Глібовичі, с.Малі Ланки, с.Любешка,
с.Шпильчино , а також м.Бібрка.
Люди приносили допомогу воякам. Лише вареників було 143 відерка.
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мадах», «Культура як інструмент
розвитку громад».
Форум засвідчив, що час народив
активних і креативних лідерів –
голів об’єднаних територіальних
громад, які також відчули, що від
їх об’єднаного потенціалу – насамперед інтелектуального, великою мірою залежить їхнє майбутнє.
Особлива подяка голові Давидівської ОТГ Володимиру Керницькому за створення комфортної робочої атмосфери Форуму.
Наш кор.
Дітям, батькам і вчителям, а окремо—завучу Марії Ковальчукза організацію збору частувань у
нашій школі!
Щиро дякуємо всім, хто сьогодні
допомагав усе принесене посортувати і спакувати, а зокрема меру
нашого міста Романові Гринусу,
Ігорю Цветкову, Тарасові Лелюху,Оксані Гловацькій, Наді Дяків,
Ростикові Цветкову, Іванові Гловацькому, Ігорю Грицилу, Іванні
Анрушкевич, Сергієві Теленьку .
Нехай Марія-Матір Божа покриває своїм Покровом кожного захисника української землі!
Щасливої дороги волонтерам!!!
Смачного нашим хоробрим захисОля Зборівська

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Дані про мету і засоби здійснення
запроектованої діяльності: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою громадською функцією на вул. Уляни Кравченко, вул. Обширна у м. Бібрка , Перемишлянського
району, Львівської області
Замовник: ТзОВ «Зелемінь », м. Львів,
вул. Франка, 71. Директор: Павлів О. Б.
Характеристика об’єкту проектування: Проектований житловий будинок передбачає 36 квартир. Будинок з
вбудованою громадською функцією (2
офіси).
Квартири сплановані відповідно до
вимог чинних нормативних документів.
Весь проектований будинок є житловим з вбудованою громадською функцією, а прилегла територія – вулиці, тротуари— є пристосованим для маломобільних груп населення. Житловий
будинок розрахований на проживання
75 мешканців. Приготування гарячої
води для потреб мешканців і персоналу
передбачається у двофункційних котлах
опалення. Теплозабезпечення житлових
квартир
та комерційних приміщень
здійснюється автономно від навісних
двофункційних газових котлів із закритою камерою згоряння, розміщених у
кухнях відповідних квартир та теплогенераторних
комерційних приміщень.
Загальна кількість працюючих в приміщеннях громадського призначення становить 15 осіб. Паркування автомобілів
передбачено на відкритій автостоянці
місткістю 39 машиномісць.

Для потреб мешканців передбачається
влаштування
малих
архітектурних
форм на території, передбачено обладнання відпочинкових, дитячих і господарських майданчиків.
Перелік очікуваних залишкових
впливів запроектованої діяльності:
Негативного впливу на атмосферне
середовище немає. Максимальна приземна концентрація забруднювальних
речовин від житлового будинку на межі
сусіднього житла не перевищує ГДК:
Азоту діоксид: 0,09ГДК. Вуглецю оксид:
0,08ГДК. Метан: 0,4ГДК. Ртуть металічна: 0,4ГДК. Ангідрид сірчистий:
0,04ГДК. Аміак: 0,4ГДК. Група сумації
№31: 0,13ГДК. Розрахунок розсіювання
показ, що впливу на атмосферне повітря
проектований житловий будинок не має.
Водне середовище: Джерелом господарсько-питного водопостачання прий
нято міський водопровід згідно з ТУ.
Водоспоживання складає 25,61 м3/добу
води.
Водовідведення стічних вод в кількості
25,61 м3/добу здійснюється в міську каналізаційну мережу. Відведення дощових стоків з покрівлі будинку і прилеглої території здійснюється в дощову каналізаційну мережу міста.
Побутові відходи: Відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн: 22,7
т/рік. Всі відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам
згідно з укладеними угодами. На об’єкті
будівництва забезпечені умови для роздільного збору відходів. Для роздільно-

го збирання ТПВ використана технологічна схема 2 - на три контейнери. Перший контейнер - синього кольору з
написом "Папір" - призначений для
збирання паперу. Другий контейнер жовтий
контейнер
з
написом
"Полімери" - для збирання полімерних
відходів; Третій контейнер - сірого кольору - призначений для збирання решти змішаних відходів, у тому числі
органічної складової побутових відходів. Побутові відходи в подальшому вивозять спеціальним транспортом для
передачі на видалення на полігон ТПВ
або утилізацію.
Вжиті заходи щодо інформування
громадськості про планову діяльність: Для інформування населення
про будівництво житлового будинку в
газеті було опубліковано «Заяву про
наміри».
Зобов’язання замовника: Будівництво житлового будинку з вбудованою
громадською функцією запроектоване
відповідно до норм і правил охорони
навколишнього середовища. Замовник
ТзОВ «Зелемінь» бере на себе обов’язок
здійснити будівництво житлового будинку, згідно з проектними рішеннями і
надалі експлуатувати його під час всієї
діяльності відповідно до цього зобов’язання. Відповідальність за дотримання
вимог екологічної безпеки під час всієї
діяльності покладається на директора

Директор ТзОВ «Зелемінь»
Павлів О. Б.
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ФОТОФАКТ
ечір відпочинку "Ми - українці" на храмовий празник у Бібрці в Народному домі

ФОТОФАКТ

Б

удь-яку,
навіть
найбільш
непривабливу ділянку подвір'я можна змінити так,
що вона перетвориться
в гідну прикрасу. Поряд
із Народним домом міста Бібрки виконано
ландшафтний дизайн
клумб. Його зробили
своїми руками - Н. Фостик та Н. Лішкович.
Допомагали майстриням працівники Народного дому - Н.Поглод,
Л.Берко, Я.Коцюмбас, В.Жук та найменший помічник - Степанко. Велике спасибі Бібрській міській раді за природний камінь. Щиро дякую за
підвіз матеріалів Б.Михаліні, В.Січкаруку,
І.Гловацькому, І.Опановичу.
Директор НД Люся Сурмач

На 56- році життя передчасно відійшла у вічність хороша людина, медична сестра та колега
Герчаківська Галина Степанівна.
Колектив терапевтичного відділення висловлює щирі співчуття родині.
Сумуємо. Пам'ятаємо....

ДО УВАГИ ВІРЯН

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П'ятниця, 19.10
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 20.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 21.10
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія
- 18:30 Жива Вервиця
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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