Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ПРОЩАННЯ З КОЛЯДОЮ В ЛЮБЕШЦІ

с. Любешці святковий захід
«Прощання з колядою» відбувся в переповненому залі Народного дому і вилився у своєрідне змагання творчих талантів
людей різних поколінь. Звучали
коляди і щедрівки, були й виступ
вертепу, засівання, частування
пампушками й солодощами. А
завершився день веселими танцями
під
живу
музику.
«Ми побували на справжньому
українському святі, – прокоментувала директор Бібрського Народного дому Люся Сурмач. – Дякуємо за запрошення. Велике спасибі
всім, хто долучився до свята, учасникам, глядачам... Це було гарно…».
Зі слів Люсі Сурмач, в ОТГ завершальним акордом прощання з
колядою стане Різдвяна хода вулицями м.Бібрки «До Стрітення
від Різдва лине краєм коляда»,

У

яка відбудеться 15 лютого і розпо- ні посиденьки і концертну прочнеться о 16.00. Цього ж дня за- граму в міському Народному домі.
плановано також проведення Різдвяного ярмарку на Кобзаревому
майдані, конкурсу пампуха,
За матеріалами
«кулінарні фіглі», виставкуінтернетресурсу zik.ua
продаж художніх виробів, Різдвя-

II СЕСІЯ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОТГ

п’ятницю, 8 лютого, у конференц-залі Бібрської міської
ради відбулася II–а сесія Бібрської
міської ради об’єднаної територіальної громади VII демократичного
скликання. Розглянуто такі питання:
1.Про припинення повноважень 2
депутатів Бібрської міської ради
VІІ скликання.
2.Про визнання повноважень депутатів Бібрської міської ради VІІ
скликання.
3.Про внесення змін до персонального складу постійних комісій Бібрської міської ради.
4.Про внесення змін до Бюджету
Бібрської міської ради на 2019 рік.
5.Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну
власність.
6.Про встановлення туристичного
збору на території Бібрської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік
7.Про внесення змін до рішення
Б іб рсько ї м і ськ ої ра ди ві д
08.06.2018 р. № 1189 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на 2019 рік».

8.Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.
9.Про створення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» Бібрської міської ради.
10.Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека Бібрської міської ради».
11.Про забезпечення виконання
Бібрською міською радою повноважень у сфері державного контролю
за дотриманням законодавства про
працю та зайнятість населення.
12.Про звернення до Перемишлянської районної ради про передачу
основних засобів, нематеріальних
активів і інвентарю закладів та
установ, що знаходяться на території Бібрської міської ради зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Перемишлянського
району в комунальну власність
Бібрської міської ради об’єднаної
територіальної громади.
13.Про державну реєстрацію відділу
освіти Бібрської міської ради об’єд-

наної територіальної громади Перемишлянського району Львівської області.
14.Про державну реєстрацію відділу
культури, туризму, сім’ї, молоді,
спорту та соціальної політики Бібрської міської ради об’єднаної територіальної громади Перемишлянського району Львівської області.
15.Про розроблення Плану соціально-економічного розвитку Бібрської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
16.Про розроблення Стратегічного
плану розвитку Бібрської об’єднаної територіальної громади.
17.Про відзначення 550 років з часу
надання Магдебурзького права
місту Бібрці.
18.Про затвердження Положення
про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності Бібрської об’єднаної територіальної громади.
19.Про затвердження розпоряджень
Бібрського міського голови.
20.Розгляд заяв. Різне.

Секретар Бібрської міської ради
Стах І.Я
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ВУЛИКИ ВІД АРХИКНЯЗЯ
(До року України в Австрії: Із життєпису Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)

У

моїй пам’яті з дитячих літ
залишилось кілька епізодів
про Першу світову війну, про які я
почув з уст її учасників (вони ще
були живі-здорові у час мого дитинства). У вільну хвилину, коли
„стара война” збиралась погомоніти, починались спогади про Бошню (Боснію), Тальяни (Італію),
Піяву, штилюнки, канони тощо.
Ці розповіді для хлопця – підлітка
були улюбленою темою, і я ловив
кожне слово ...
Велися розмови про це і в моїй
сім’ї, особливо, коли збиралась
родина у ширшому колі. Серед
іншого згадували, що в роки Першої світової війни в нашій хаті
квартирував Вільгельм Габсбург,
більше відомий серед галичан як
Василь Вишиваний. Він же ніби
залишив дідові Василеві, коли
покидав село, декілька вуликів із
бджолами. У дитинстві такі розповіді викликали інтерес, але особливого зацікавлення ця тема набула значно пізніше, проте уточнити окремі моменти не було вже
у кого.
Мене брали сумніви щодо родинної пам’яті про архикнязя Вільгельма. Чи могло таке бути? Що
онук Франца –Йосифа робив у Чішках, за яких обставин він сюди
потрапив, яка стежка привела його туди?
Поступово, зібравши додаткову
інформацію, я довідався, що ерцгерцог Вільгельм Габсбург у роки
Першої світової війни після тяжкої хвороби (на яку він занедужав на фронті як офіцер австроугорської армії) та тривалого лікування (спочатку у Відні, а потім у
Бадені (квітень 1917 р)), в травні
цього ж року прибув у свій полк,
„який стояв коло Кадлубиськ
(Брідщина)”. Сам архикнязь засвідчив у своїй автобіографії факт
перебування
на цих теренах
(Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний).
Автобіографія.Львів.ЛДУ.1996,с.22).
А
Кадлубиська (нині Лучківці Бродівського району) – сусіднє село на
південний схід від моїх родинних
Чішок (під час воєнних дій Кадлубиська дуже постраждали. Жителі
були виселені , село знищено. Церковний шематизм за 1918 р. стверджує: „Церква спалена. Села зовсім нема” (с.24) ). Один сумнів

розвіявся.
Порившись у своїй пам’яті, переговоривши з односельцями, я пригадав, як розповідали чішецькі
господарі про те, що по Першій
світовій війні вони їздили під Калубищі (так називали село в нас)
розбирати „штилюнки” і привозили додому залізобетонні стовпи, з
яких були збудовані окопні укріплення, для господарського використання.
Декілька
таких
„трофеїв” було і в нас на обійстю;
їх привіз ще дідо з тих же
„штилюнків” десь на початку 20-х
рр. Х Хст., допомагаючи землі заліковувати рани війни.
Навесні
1917 р. на Східному
(австро-німецько-російському)
фронті, коли туди прибув В. Габсбург, тривала уже позиційна війна. Сторони обладнали довготривалі добротні укріплення, зарились в землю, вичікували. Доля
війни тут уже не вирішувалась.
Вільгельм Габсбург про цей період
пише так: „Від мая 1917 р. був я
цілий рік в своїм полку ... Тоді була позиційна війна...” (с.22)
Що два тижні офіцери здавали
закріплену за ними фронтову позицію змінній команді і повертались на квартири. Ймовірно, якщо йти за родинним переказом,
упродовж 1917 р. і замешкував
В. Габсбург у мого діда, коли був
вільний від фронтових обов’язків.
Чому саме в нього? Для цього були певні підстави. На цей час хата
діда Василя була найновішою в
селі, накрита дахівкою, збудована
незадовго до війни. Стара хата
згоріла (підпалили, як потім виявилось, з намови корчмаря) десь
у 1906 чи 1907 р. Тепер щодо вуликів.
Відомо, що за свої українські
симпатії Вільгельм Габсбург був
прозваний Вишиваним, добре володів українською мовою, ходив у
вишиванці, цікавився українською історією та літературою, користувався повагою серед українських жовнірів та й, зрештою, твердив, що почуває „себе українцем”,
„... і казав: інтереси України для
мене на першім місці” (с.20-21).
На той час у дідуся була пасіка,
декілька пнів (вуликів) і, очевидно, архикнязь, що кохався в українстві, маючи вільний від служби
час (бо тоді уже війна була

„скучна, нічого цікавого не було”,
як він твердив (с.22), зацікавився
бджільництвом, закупив кілька
вуликів і, долучивши їх до дідової
пасіки, „бавився” в пасічника. Так
тривало до березня 1918 р. Після
підписання Берестейського договору австро-німецькі війська вирушили на Східну Україну допомагати Центральній Раді, згідно з
домовленостями, виганяти більшовиків із території УНР. Пішов у
похід і Василь Вишиваний, залишивши свої вулики в Чішках. У
квітні 1918 року він був уже на
Великій Україні. „Команду над
Українськими Січовими стрільцями обняв я дня 1 квітня 1918, пише
в
своїй
автобіографії
В.Гасбург, -. вони стояли тоді залогою в Копані під Херсоном (на
Великій Україні)” (с.26).
Вулики від Габсбурга виявилися
початково щасливими, бо в 30-х
рр. дідусь мав уже досить пристойну бджолярню. Коли найстарший
син дідуся Микола в 1929 р. закінчив Львівський університет ( спеціальність – історія мистецтв), а
польська влада не погодилась надати посаду „русіну”, він зайнявся
пасікою і довів кількість вуликів
до 40 шт. Були роки, розповідав
вуйко Микола, коли пасіка давала
більший дохід, аніж решта дідової господарки.
У
1950
році
пасіку
„експропріювали” , забрали в колгосп, не підозрюючи, що колективізують і спадок В.Габсбурга.
Не буде зайвим сказати, що архикнязь Вільгельм Габсбург за
свої симпатії до України, її народу
та участь у визвольних змаганнях
1918-1920 рр. поплатився життям:
„18.VІІІ.48 р. о 23 годині в лікарні
тюрми № 1 м.Києва помер ув’язнений Габсбург Лотрінген Вільгельм
Степанович...” – запишуть в акті
про смерть Василя Вишиваного
„компетентні” органи.
У час Горбачовської перебудови
Вільгельма Габсбурга реабілітували (16.01.1989 р.), але загадка запису капітана держбезпеки Журавльова: „Разрешаю труп предать
земле”, залишається таємницею
донині. Місце могили не встановлено.

Тарас Шах. Місто Бібрка

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №156, 14 лютого 2019 р.

3

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Б

ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Бібрської міської ради відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони
здоров’я».
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Бібрської міської ради створено відповідно до рішення другої сесії VІІ скликання
Бібрської міської ради від
08.02.2019 р. № 60 (скорочена назва
КНП «ЦПМСД» БМР)
Місце знаходження : 81220, Львівська обл., Перемишлянський район,
м.Бібрка, вул. Галицька, 144.
Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом, що
додається.
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності
КНП «ЦПМСД» БМР складають
5687,0 тис. грн. на 2019 рік.
Документи для участі в конкурсі
п р и й м а ю т ь с я
з
14 лютого 2019 року до 17:00 28 лютого 2019 року за адресою: 81220,
Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони:
(03263) 4-31-35), виконавчий комітет
Бібрської міської ради (конкурсній
комісії).
Електронна адреса для довідок: bibrka.rada@gmail.com
Для участі у конкурсі особа подає
особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина
України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою
згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5 ) ко пі ю (коп ії ) док ум ен та
(документів) про освіту, науковий
ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним
вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів,
що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних

даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом
не більше 15 сторінок друкованого
тексту в паперовій та електронній
формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я
за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на
посаду, за формою згідно з додатком
3;
11) заяву про відсутність у діях
особи конфлікту інтересів згідно із
додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий
рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону
України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь
у конкурсі, подаються в запечатано-

Н

му вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, може подавати
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та
інші).
Вимоги до претендента:
Повна вища медична освіта за напрямом підготовки «Медицина»;
Післядипломна спеціалізація за
фахом «Організація і управління
охороною здоров’я»,
стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років.
Контракт укладається строком на
три роки.
Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу відбудеться 1 березня 2019 року о 12:00
(81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул.
Тарнавського, 22).
Детальніша інформація на сайті
Бібської міської ради:
www.bibrka-rada.gov.ua

Конкурсна комісія

ФОТОФАКТ

аше містечко 10 лютого цього року в Народному домі вже четвертий раз приймало гостей – Національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» з м. Івано-Франківська. Цього дня всі відчули живий подих Карпат та колорит народного мистецтва. А костюми артистів – це справжні витвори мистецтва.
Дуже цікавим і оригінальним тембром голосу зачарував глядачів
гість концерту – півфіналіст шоу-програми «Х-Фактор»-Петро Гарасимів.

Ц

ФОТОФАКТ

ього тижня замінено вікна в Бібрській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Завдяки ефективній роботі депутатів районної ради від Бібреччини на ці
потреби було виділено 50 тисяч гривень із
районного бюджету.
Також нагадуємо що ініціативна група подала на обласний конкурс мікропроектів заявку на ремонт цього приміщення.
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БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №156, 14 лютого 2018 р.

«До Стрітення від Різдва
лине краєм коляда»
15 лютого – РІЗДВЯНА
ХОДА





•
•
•
•



•

І локація – 16:00 год
Площа Стрілецька (в парку біля каплички)
ІІ локація – 16:15 год
Кобзаревий майдан (площа Національного Відродження)
РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК
ІІІ локація – 16:45 год
Подвір’я Народного дому (біля літньої сцени)
Конкурс пампуха
Різдвяні колядки, щедрівки, віншування
«Кулінарні фіґлі» (глінтвейн, кава, чай, солодощі, мед,
горіхи, пампухи)
Виставка-продаж художніх виробів
ПРОВОДИ КОЛЯДИ
ІУ локація – 17:45 год
Глядацька зала в приміщенні Народного дому
«Різдвяні посиденьки» - концертна програма
ЛАСКАВО ПРОСИМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ
ВСЮ БІБРСЬКУ ГРОМАДУ (ОТГ)

ВІТАЄМО
Лікаря-травматолога
Кудрявцева
Юрія Юрійовича
з 65-річчям
В святковий день прийміть вітання
та найщиріші побажання
здоров'я ,щастя та добра,
наснаги, успіхів, тепла!
і повсякденно, повсякчас
хай буде все у Вас гаразд!

З повагою і вдячністю
колектив хірургічного
відділення

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру №4 по вул. Шашкевича, 6 в м. Бібрка по 1/4 кожному, а
саме: Данилишин Т.М., Данилишин
І.І., Данилишин В.І., Данилишин
П.І., вважати недійсним.
Втрачене пенсійне посвідчення: Гуменчук Олеся Андріївна, 1945 року
народження, та посвідчення для
батьків загиблих військовослужбовців Перемишлянського району
Львівської області, вважати недійсними.

Загублене посвідчення Управління соціального захисту населення Перемишлянської РДА серія ДБ
№293688, видане Пелешак Вікторії Андріївні 19 вересня 2018 р. ,вважати недійсним.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 15.02 (Стрітення Господнє)
- 08:30 Свята Літургія з Малим водосвяттям і посвяченням свічок
- 11:00 Свята Літургія з посвяченням
свічок
Субота, 16.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 17.02
- 09:00; - 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія з катехизацією
дітей які готуються до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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