Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ПОКРАЩУЄМО СЕРВІСИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

середу 07.08.19 у приміщенні конференцзалу БМР було
проведено семінар-навчання з користування програмним забезпеченням "Муніципальний фіскальний реєстр", наданий ОТГ Асоціацією міст України для ведення
обліку нерухомого майна, комунального майна, земельних ділянок,
обліку населення громади та забезпечення обробки інформації,
збереження та надання відомостей окремо для кожного місцевого
бюджету, а також облік учнів, дітей дошкільного віку, населення,
що обслуговується закладами охорони здоров'я, громадян, що пот-

Р

ребують соціальної допомоги, реєстри осіб пільгових категорій.
У семінарі, який проводив виробник програмного забезпечення
Андрій Щербій, узяли участь
представники апарату Бібрської
міської ради, діловоди старостинських округів Бібрської міської

ОТГ, а також делегати від Ходорівської міської та Новострілищанської ОТГ.
Це єдина база, якою можуть користуватися всі служби громади,
включаючи соціальні і комунальні. Служби, маючи доступ до цих
баз, без довідок будуть мати відповідну інформацію. Проте, коли
довідка дійсно потрібна, люди
зможуть їх замовляти онлайн.
Зараз триває наповнення бази
даних, яке здійснюють профільні
спеціалісти.
Спеціаліст I категорії з інформаційної роботи і системного
адміністрування Ігор Опанович

ФОТОФАКТ

озпочато реалізацію мікропроекту «Дружимо будинками». Привезено бетонні вироби (паркові
споруди). Вантаж безкоштовно доправив міський голова Роман Гринус власним мікроавтобусом. До розвантажувальних робіт долучились активні мешканці.
Для подальшої реалізації мікропроекту запрошуємо
всіх мешканців кварталу по вул. Уляни Кравченко в
суботу на 16-ту годину. Заплановано земляні та бетонні роботи.

НОВІ ПРОЕКТИ У ГРОМАДІ
•

•

У Великоглібовицькій школі
розпочато реалізацію проекту «Капітальний ремонт
внутрішніх убиралень». Кошти на суму близько півмі- •
льйона гривень залучено за
обласною «Програмою розвитку освіти Львівщини на
2017-2020 р.». За цією про- •
грамою громада оплачує лише 10 % коштів.
Розпочинається реалізація
мікропроекту «Капітальний
ремонт системи безпеки
( відеоспостереження) у Бібрському опорному закладі
загальної середньої освіти». •

8 серпня відбудеться перше
засідання робочої групи щодо планування монтажних
робіт.
В и г о т о в л е н о п ро е кт н о кошторисну документацію
на заміну частини вікон будівлі «Сокола».
Поновлюється проектно- •
кошторисна документація
на капітальний ремонт дорожного покриття вулиці
Крушельницької, на цей •
проект цьогоріч залучено 2
млн. гривень із державного
бюджету.
У центральній частині Біб-

рки встановлено два біотуалети (на площі Національного Відродження та біля
колишнього харчпрому.
Прохання користуватися
санвузлами акуратно: фірма
обслуговує вбиральні раз на
тиждень.
Триває ремонт коридорів у
ДНЗ «Сонечко».(у межах
Обласного конкурсу мікропроектів).
7 серпня відбувся виїзд до
Бібрки робочої групи, яка
виготовлятиме проектнокошторисну документацію
на ремонт даху «Сокола»
Заступник Бібрського міського голови з гуманітарних
питань Оксана Довгаль
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ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ
МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА
№
з/п

Проведення тематичних заходів

1 Організація і проведення конференції «Магдебурзьке право на теренах Украї2

ни» (з онлайн-трансляцією)
Конкурс учнівських проектів «Моя Бібрка» у таких форматах: проморолик, туристичний буклет (туристичний путівник), фотоальбом (фотокалендар), сувеніри
hand made
Проведення творчого пленеру «Бібрка – історичне місто України»

3
4 Видання історико-краєзнавчої літератури про Бібрку. Т. Шах. «Бібрка на пере5
6
7
8
9
10
11
12

Час
Червень 2019
Березень – травень 2019
1 вересня 2019
14 серпня 2019

хресті віків: час, події, люди». Презентація книжки.
Путівник «Бібрка туристична». Презентація (ГО «Молодь Бібрки»)
Виготовлення сувенірної продукції зі символікою Бібрки ( Посуд (тарілки, горнятка), футболки, брелки, блокноти, пакети, магніти)

Червень-

Дитячий флешмоб «550»

серпень
1 вересня

Майстерня ремесел: відтворення атмосфери середньовічного міста

1 вересня

Майстерня тату для дітей

1 вересня

Вечірній концерт класичної музики просто неба

1 вересня

Ярмарок-виставка від старостинських округів Бібреччини

1 вересня

Бібрка-фест: концерт колективів Бібреччини

1 вересня

Захід у «Соколі»: концерт гурту «Жива», концерт Ореста Цимбали, виставка світлин старої Бібрки

1 вересня

* Деякі заходи програми вже
зреалізовані, про них повідомлялося раніше

Р

оргкомітет

ФОТОФАКТ

озпочато будівництво спортивного майданчика з наливним покриттям (баскетбол,
волейбол, теніс). У межах проекту з обласного
бюджету буде залучено близько одного мільйона гривень. Громада й надалі продовжує створювати умови для активного дозвілля мешканців громади й зокрема школярів.

У

ВИСТАВКА ВІДОМОГО БІБРЧАНИНА ПЕТРА ГРИЦИКА

п'ятницю, 2 серпня в Музеї
сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку відбулася виставка мистецьких фоторобіт Петра Грицика, нашого земляка. У виставковій залі було
представлено 101 роботу митця у
стилі «альбумен», який настільки
рідкісний, що в цілому світі налічує лише трьох митців.
Делегація з Бібрки відвідала
цей захід і була вражена самим
музеєм, який створило .подружжя
Корсаків. Це тип сучасних меценатів, які вкладають великі кошти
на підтримку українських митців.
До слова, це приватний музей, і

він настільки оригінальний, що,
мабуть, такого нема ні в Києві, ні
у Львові (понад 1000 кв.м. виставкових площ, який розташований у
комплексі з цілою системою відпочинкових закладів).
На заході були представники
мистецької богеми з цілого світу,
мистецтвознавці, журналісти, музиканти, музейники, прилетіли
гості навіть із Нью-Йорка. Варто
зазначити, що було багато молоді.
Пишаємося нашим земляком,
який, як він завжди каже,
"перебуває в Нью-Йорку, а живе в
Бібрці".
Наш кор.

а
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ
Редакція газети «Бібрські вісті» оголошує конкурс «Ми маємо чим вас здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ)
Обсяг тексту— не більше 1 друкованої
сторінки А4 (розмір шрифту—10). Кожен учасник конкурсу кидає виклик

іншому населеному пункту громади
(на власний вибір). Тексти буде опубліковано в газеті та у групі
«Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська
ОТГ)”. Переможців буде визначено за
результатами онлайн-голосування.
Трьох переможців буде нагороджено
призами.

Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com
Бібрка передає естафету селу Під’ярків

ПІД`ЯРКІВ

С

ело Під’ярків, розташоване
на мальовничих пагорбах
височини Гологори за 16 км від
Бібрки та за 35 км від Львова,
здивує вас своєю неповторною
природою, історією та людьми.
Розташоване воно поблизу ярів,
звідси й походить його назва. Неймовірні пейзажі та панорами відкриваються із їхніх схилів, але
найвище над селом здіймається
гора Сторожня (398 м). Звідси можна побачити урочища Царову і
Парубоцьке, а ще далі сусідні села: Селиська, Ганачівку, Солову,
Куровичі. За легендою, на Сторожні козак Ванько стояв на варті, а
коли з’являлась небезпека татарського нападу, підпалював бочку
зі смолою, щоб густим чорним димом сповістити мешканців долини.
Перша письмова згадка про село
датується 1368 роком, тож минулого року 26 серпня у Під`яркові
відбулось святкування його 650річчя. Коло ярів звучала українська пісня та постріли козацької гармати, а з центру села доносився
запах смачного козацького кулешу.
За свою багатолітню історію
Під`ярків завжди славився своєю
патріотичністю та боротьбою за
незалежність України. Так, родом
із Під`яркова є Іван Захарків «Артем», який був членом ОУН та
брав участь в організації замаху
на секретаря консульства СССР
Олексія Майлова у відплату за
Голодомор 1932-1933 років, а сам
замах 22 жовтня 1933 р. успішно
виконав Микола Лемик, який був
родом зі сусіднього села Солова. Із
розповідей нашого односельчанина Мар’яна Михайловича Кобзаря
(1931-2014 рр.), котрий займався
історико-краєзнавчою діяльністю,
у 1933 році до села приїздив провідник ОУН Степан Бандера, і тут
разом із М. Лемиком, І. Захарківом та іншими побратимами обговорювали організацію замаху на
Майлова, а влучно стріляти М.
Лемик вчився у лісі, що носить
назву Кліщова. 24 жовтня 1933

року Іван Захарків був затриманий та засуджений на 3 роки. Після звільнення з тюрми продовжив
свою діяльність в ОУН. З відновленням Української держави актом 30 червня 1941 р. І. Захарків,
Я. Дякон, Є. Музика та інші проголошували державність у Бібрці.
Загинув “Артем” у нерівному бою
з
московсько-енкаведистською
зграєю у селі Борусові Жидачівського р-ну. За бойові заслуги у 1947
році Івана «Артема» Захарківа
було посмертно нагороджено Срібним хрестом. Для вшанування
пам`яті, на фасаді школи, у котрій
він навчався, під’ярківці встановили меморіальну дошку.
Уродженцем с. Під `ярків є Богдан Федорович Бойко— член партії «Народний Рух України», який
04
березня 1990 року
обраний народним депутатом України 1-го скликання, а 24 серпня
1991 року разом із В. Чорноволом
та іншими депутатами взяв участь
в історичному моменті внесення
національного прапора до Верховної Ради. Це той символічний акт,
який надав змісту проголошеній
незалежності, бо показав, що новостворена держава - це Україна не
лише за назвою, це Україна за
суттю.
Крім особистостей, які боролись
за незалежність, вихідцем із села

є видатний хімік-технолог, доктор
хімічних наук професор Дмитро
Костянтинович Толопка (19121990), який присвятив своє життя
Львівській політехніці, де разом із
працівниками кафедри технології
основного органічного й нафтохімічного синтезу розробляв методи
синтезу цінних напівпродуктів
органічного синтезу. У лабораторних умовах учений організував
великомасштабне
виробництво
цінного антисептика й дезінфектора – b-пропіолактону, яким упродовж майже 20 років забезпечуються потреби десятків наукових і
медичних лабораторій та сотень
науковців.
Село славиться своїми музичними талантами, а про співучість
під`ярківців знають далеко за його теренами, адже у свої дитячі
роки любов до музики тут освоювала Заслужена артистка України
Наталка Карпа, а її батько Семен
Карпа до 650 – річчя села написав
гімн Під`яркова. Також це не єдина пісня про село, уродженець села Григорій Гриновець, нині житель американського штату НьюЙорк, написав про нього ліричну
пісню.
Любителів історичних пам`яток
Під`ярків теж має чим здивувати,
адже у селі збереглась стара дзвіниця, збудована у 1635 році. Ко-
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лись біля неї стояла дерев`яна
церква, яка у 1908 згоріла через
недогляд паламаря. Також біля
дзвіниці є старий цвинтар. Будівля товариства “Просвіта”, в якій
розташовані читальня та Народний дім, досі гуртує довкола себе
активних громадян, а збудована
вона була ще у 20-30 рр. ХХ ст.,
тому й внесена до реєстру пам'я-

ток архітектури місцевого значення.
Наш Під`ярків - цікаве та колоритне село, тому ласкаво просимо
всіх охочих відвідати його—
прогулятися вулицями, піднятися
на гору Сторожню, зайти до дзвіниці та старого цвинтаря і сповна
насолодитися неймовірними краєвидами та духом українського се-
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ла.
Більше історій, легенд, переказів та новин про Під’ярків можна
знайти в мережі інтернет на сайті
села pidyarkiv.info.
Виклик кидаємо селу Свірж
Олег Березюк, Марта Гурин

ПРОДАМ будинок у Бібрці. В БУДИНКУ: КУХНЯ, 4 КІМНАТИ, санвузол, тераса. Загальна площа: 115 м кв. Присадибна
ділянка: 5,33 арів. Цегляна будівля. Енергоощадні вікна. Центральне опалення
(газовий котел). Централізоване водопостачання, водовідведення. Гараж (цегляний) 40
м. кв. Грядка. Будинок розташований в зручному місці.
Тел. 097 697 8041 Люба Миколаївна
Фермерське господарство "Під'ярків" Перемишлянського р-ну, Львівської області запрошує на роботу бухгалтера. Довезення до
роботи і обід на підприємстві за рахунок фірми.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
067 672 67 69 - Оксана.
Вітаємо всіх учасників, які упродовж 22 років
брали участь у фестивалі Духовної пісні та Божого слова і запрошуємо взяти участь у ХХІІІ фестивалі, присвяченому 550-річниці магдебурзького права та року Блаженного Священномученика
о.Климентія Шептицького.
Святкування відбудеться 18 серпня /неділя/
2019р. у глядацькій залі НД м.Бібрки. Початок о
15:00 годині.
Оргкомітет Фестивалю

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця,9.08
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 10.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 11.08
- 08:30 Свята Літургія
- 10:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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