Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 6 липня, 2016 рік

випуск №30(107)

Святий обов’язок пам’яті
У неділю, 3 липня, у м.Бібрці на фасаді кінотеатру встановлено пам’ятну дошку на честь 75-ої річниці
Української державності. Наймолодші ініціативні бібрські школярі Пискір Назар та Бутенко Ангеліна
урочисто відкрили дошку.
На фасаді напис: «У цьому будинку 30 ч.1941р. на зборах громади бібрчан було оприлюднено і
підтримано Акт відновлення Української держави, схвалений народними зборами у Львові 30.06.1941
року.
На зібранні у Бібрці були присутні відомі діячі ОУН Микола Лебедь, Ярослав Дякон, Ярослава
Музика (пізніше Стецько)».
Головним ініціатором та організатором встановлення дошки є п. Т.Шах, який у вступному слові
ознайомив громаду м.Бібрки з подіями 1941 року, пригадавши присутнім про обставини цього
проголошення. Промовець також висвітлив історичний контекст, що став передумовою до Акта
відновлення Української держави. Ішлося зокрема про події 22 січня 1918 р. у Києві та Акт 1 листопада
1918 р. у Львові. Після виконання українського славня п. Т. Шах продовжив:
День 30 червня 1941 р. став символом визвольної боротьби української нації. Тоді дві тоталітарні
імперіалістичні нелюдські системи – гітлеризм і сталінізм - однаково поставилися до питань відновлення
Української держави – почалися арешти, ув’язнення, поліційні
нагляди, тюрми. Як і С.Бандеру, так і Я.Стецька було запроторено
до концтабору Саксенгаузен, де вони перебували до вересня 1944
року.
Визвольна боротьба нашого народу триває донині.
Голова міста п. Р. Гринус сказав, що він і надалі
підтримуватиме ініціативи щодо вшанування українських
патріотів та славних діячів нашої держави. Вчителька музичного
мистецтва Н.Добуш прочитала свій вірш «Мої ідеали». Відвідали
подію депутат Верховної Ради п. Т. Батенко та депутат обл. ради
п. І. Телішевський. Т. Батенко зазначив, що багато вже зроблено,
але треба продовжувати працювати для своєї держави, бо наш
волелюбний народ платить дорогу ціну крові і труду за те, щоб
мати свою державу.
Священики о.Микола та о.Зеновій відправили молебень.
Вічная пам'ять тим, хто поклав своє життя за волю та
незалежність України.
Слава Україні!
Вчитель муз.мистецтва Н.Добуш,
в.о.директора Народного дому Н.Свіжак

Ідеали мої
Знає чимало історія славних героїв,
Що на вівтар Вітчизни життя віддали,
Що для нації нині символом стали,
Сьогодні Ви – ідеали мої.

Вас не зламали ні канцтабори,
Ані арешти, ні ґрати,
Кожен пліч-о-пліч державу творив,
Революційну ОУН не зламати!

Ой крута, та й крута ж наша доля,
Та незламні ні сила, ні дух.
В боротьбі нам дісталась омріяна воля,
Бо будив до свободи нас визвольний рух.

До поступу людство прямує щодня,
Є в нас поразки, є й перемоги,
На ідеалах зростає Вкраїна моя,
Хоч кожному стеляться різні дороги.

Вільна людина на вільній землі,
Сильна Вкраїнонька, Соборна Держава,
Мрія минулих усіх поколінь,
Мрія Бандери й Стецька Ярослава.

1.
2.
3.
4.

Н.Добуш

08.07.2016 р. відбудеться VІІ сесія Бібрської міської ради VІІ демократичного
скликання. Місце проведення сесії : м.Бібрка, Будинок дитячої та юнацької
творчості. Час проведення: 17 год.
Про зміни до бюджету на 2016 рік.
Про розгляд та затвердження Програм на 2016 рік.
Розгляд заяв.
Різне.
Секретар Бібрської міської ради

Н.Федущак

Поїздка до Жовкви
У неділю, 3 липня, відбулася поїздка групи мешканців Бібрки до міста Жовкви. До складу
групи входили депутати та члени виконавчого комітету Бібрської міської ради. Метою поїздки
була зустріч із міським головою Жовкви Петром Вихопнем та запозичення досвіду управління
містом. Зустріч відбувалась у сесійній залі Жовківської міської ради. Петро Вихопень поділився
досвідом своєї роботи на посаді міського голови, розповів, як працює апарат міської ради,
комунальні служби, які проблеми є в міста. Мушу зауважити, що апарат майже
чотирнадцятитисячного міста дуже подібний до апарату Бібрської міської ради, за винятком
того, що в них працює 3 державних реєстратори, у нас – один, і в Жовківській міській раді є
відділ туризму і промоцій.
Проблеми наших міст практично однакові – це опалення, водопостачання, енергозбереження,
утилізація сміття. Мерія Жовкви бере участь у багатьох проектах співфінансування і
фінансування, але переважно у проектах Євросоюзу, таких, як Фонд «Східна Європа». Петро
Вихопень також співпрацює напряму з польскими та німецькими містами та бере участь у
різних програмах. Унаслідок такої співпраці за кошти Євросоюзу модернізовано систему
опалення та теплопостачання, котельні міста переведено на твердопаливні котли, замінено
труби
теплопостачання.
Місто
Жовква
виграло
фінансування
утеплення
фасаду
багатоквартирного будинку за рахунок німецьких коштів, модернізувало приміщення дитячого
садка. Уже готовий проект для утилізації твердих та рідких побутових відходів. Для цього
використано досвід і українських, і закордонних переробників. Міський голова Жовкви часто
буває і має друзів та партнерів у країнах Євросоюзу. Каже, що працювати з Євросоюзом досить
складно, але цікаво й результативно, вони охоче співпрацюють, якщо чітко виконувати їхні
умови. Це дає колосальний досвід і йому, і працівникам мерії, які беруть участь у проектах.
Проекти для участі в конкурсах готують молоді працівники, які знають іноземні мови і добре
володіють комп’ютером.
Місто Жовква – це місто-музей, місто-пам’ятник, де варто побувати, щоб повчитися й
відпочити. Коли нам проводили екскурсію по місту, поруч із нами працівник мерії розповідав
англомовній групі про своє місто англійською мовою, невимушено і просто…
Лідія Шах
Із метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету виконком Бібрської міської ради у
травні цього року подав заявку на участь у конкурсі
"Екологічно чистий населений пункт". 30 червня на
засіданні конкурсної комісії розглянуто 50 заявок, поданих
населеними пунктами Львівщини (15 районів та одне місто
обласного значення) й визначено переможців 2016 року.
Переможцями конкурсу стали населені пункти, які досягли
найкращих
результатів
з
організації
роботи
з
упровадження екологічних заходів та забезпечення їх
виконання на власній території, благоустрою населеного
пункту, впровадження сучасних технологій санітарного
очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження
твердих побутових відходів та ін.
За підсумками роботи конкурсної комісії щорічного
обласного конкурсу «Екологічно чистий населений пункт»
третє місце серед міст районного значення здобула
Бібрська міська рада, яка на проведення природоохоронних заходів на території міської ради
отримає винагороду 60 тис. грн.
Заступник міського голови – Галина Папіж

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо
*Детального плану території реконструкції міського парку по вул. Тарнавського та площі Стрілецькій в м.
Бібрці Перемишлянського району Львівської області;
*Детального плану території земельної ділянки під будівництво індивідуальних гаражів по вул.
Тарнавського в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області;
*Детального плану території (виробничої зони) колишнього заводу «Полісинтез» під будівлями, які
перебувають у власності ТзОВ «Західполіфом Плюс» на території Бібрської міської ради Перемишлянського
району (за межами населеного пункту) за адресою вул. Галицька, буд. 170, буд. 170а м. Бібрка
Перемишлянського району Львівської області.
м. Бібрка
«30»червня 2016 р.
Громадські слухання розпочались о 1700 год. у приміщенні Будинку дитячої та юнацької творчості за
адресою: вул. Грушевського, 21 у м.Бібрці.
Для участі у громадських слуханнях зареєструвались 30 осіб, всього присутніх
31 особа ( одна не
зареєструвалася).

Присутні: Р.Я.Гринус – Бібрський міський голова. Н.К. Федущак – секретар Бібрської міської ради
Запрошені: Бубнюк В.П. - директор ТзОВ «Західполіфом Плюс». Коляда А.С. – директор ПП «ГаличЦентр» – иконавець розробки Детального плану території земельної ділянки під будівництво
індивідуальних гаражів по вул. Тарнавського в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області.
Слухали: Бібрського міського голову Р.Я.Гринуса щодо детального плану території реконструкції
міського парку по вул. Тарнавського та площі Стрілецькій в м. Бібрці Перемишлянського району
Львівської області.
15.04.2016 р. V сесією Бібрської міської ради
рішенням № 145 виконавчому комітету Бібрської міської
ради було надано дозвіл на виготовлення містобудівної документації – Детального плану території
реконструкції міського парку по вул. Тарнавського та площі Стрілецькій в м. Бібрка Перемишлянського
району Львівської області.
План реконструкції парку передбачає реконструкцію і мощення бруківкою доріжок і майданчика під
пам’ятник Іванові Франку та Уляні Кравченко, встановлення сучасного освітлення та озеленення
території. На території парку передбачено встановлення дитячого майданчика та фонтана для питної
води. Із боку вул.Тарнавського буде зупинка для громадського транспорту, вмонтована у схил підпірною
стіною
Виступили:
Герчаківська І.М. : Хто оплатив розробку детального плану реконструкції парку ?
Відповідь. Бібрський міський голова Р.Я.Гринус: У нас була домовленість про оплату з власником
приміщення старої школи по вул. Івана Франка ПП «Укрзапчастина».
Бугара В.Р.: А де буде зупинка для громадського транспорту у бік Львова ?
Відповідь. Бібрський міський голова Р.Я.Гринус: Ми домовилися з власником викуплених гаражів, що
вони облаштують зупинку біля викупленої ними території їхнім коштом.
Ухвалили: Підтримати детальний план реконструкції території міського парку по вул. Тарнавського та
пл. Стрілецькій у м.Бібрці та подати його на розгляд сесії Бібрської міської ради. ЗА – 31. ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСя-0
Слухали: Бібрського міського голову Р.Я.Гринуса щодо детального плану території земельної ділянки
під будівництво індивідуальних гаражів по вул. Тарнавського в м. Бібрка Перемишлянського району
Львівської області.
26.02.2016 р. ІV сесією Бібрської міської ради
рішенням № 121 виконавчому комітету Бібрської міської
ради було надано дозвіл на виготовлення містобудівної документації - Детального плану території
земельної ділянки під будівництво індивідуальних гаражів по вул. Тарнавського в м. Бібрці
Перемишлянського району Львівської області.
Виступили:
Коляда А.С. – директор ПП «Галич-Центр» – розробник детального плану території земельної ділянки під
будівництво індивідуальних гаражів по вул. Тарнавського в м.Бібрці, який ознайомив присутніх із
проектом.
Бугара В.Р.: Мене запитували мешканці міста, чому одним надають місце під гаражі, а іншим – ні ?
Відповідь. Бібрський міський голова Р.Я.Гринус: Детальний план території розроблявся під уже
існуючі гаражі, власники яких тривалий час не могли оформити на них право власності. Вони ж оплатили
розробку документації.
Ухвалили: Підтримати детальний план території земельної ділянки під будівництво індивідуальних
гаражів по вул. Тарнавського у м.Бібрці та подати його на розгляд сесії Бібрської міської ради. Результати
голосування: ЗА – 31. ПРОТИ –0. УТРИМАЛИСЬ-0
Слухали: Бібрського міського голову Р.Я.Гринуса щодо детального плану території (виробничої зони)
колишнього заводу «Полісинтез» під будівлями, які перебувають у власності ТзОВ «Західполіфом Плюс» на
території Бібрської міської ради Перемишлянського району (за межами населеного пункту) за адресою вул.
Галицька, буд. 170, буд. 170а, м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області.
На громадські слухання представлено заяву директора ТзОВ «Західполіфом Плюс» Бубнюка В.П. щодо
затвердження детального плану, а також пакет документів «Детальний план території (виробничої зони)
колишнього заводу «Полісинтез» під будівлями, які перебувають у власності ТзОВ «Західполіфом Плюс» на
території Бібрської міської ради Перемишлянського району (за межами населеного пункту) за адресою вул.
Галицька, буд. 170, буд. 170а, м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області».
Виступили: директор ТзОВ «Західполіфом Плюс» Бубнюк В.П., який ознайомив присутніх із
детальним планом території частини виробничої зони колишнього заводу «Полісинтез» під будівлями, які
перебувають у власності ТзОВ «Західполіфом Плюс» .
Шах Т.Я.: Скільки працівників на Вашому підприємстві ?
Відповідь. Бубнюк В.П.: Дев’ять. Восьмеро працівників - це бібрчани. Це поки що. У нас зараз
завантаження тільки на 30 % , середня зарплата працівників три тис. гривень. Ми плануємо розширювати
виробництво і збільшувати кількість робітників. Це робочі місця для Бібрки, а також податки у місцевий
бюджет. Ми будемо випускати дитячі меблі з поролону і матраци для ліжок. У майбутньому плануємо
запустити у виробництво меблі з дерева.
Виступили:
Соколова Л.: Чи Ваше виробництво не шкідливе ?
Відповідь. Бубнюк В.П.: Ні. Ми не виробляємо поролон. Ми ріжемо поролон угорського та румунського
виробництва. Поролон екологічно чистий, має сертифікат для виготовлення дитячих речей.
Шах Т.Я.: На скільки років Ви просите оренду і чи з правом викупу ?
Відповідь. Бубнюк В.П.: Це буде обговорюватись. Ми б хотіли викупити землю, бо це гарантія
стабільного існування виробництва.
Виступили:

Лукасевич П.В.: У всьому світі прийнято: якщо заходить інвестор, він хоче мати землю під своїми
приміщеннями у власності.
Бібрський міський голова Р.Я.Гринус: «Західполіфом Плюс» треба підтримати, бо це робочі місця для
наших людей і податки у міський бюджет. Василь Петрович Бубнюк також завжди відгукується, коли до
нього звертаються за допомогою.
Ухвалили: Підтримати Детальний план території (виробничої зони) колишнього заводу «Полісинтез» під
будівлями, які перебувають у власності ТзОВ «Західполіфом Плюс» на території Бібрської міської ради
Перемишлянського району (за межами населеного пункту) за адресою вул. Галицька, буд. 170, буд. 170а,
м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області та подати його на розгляд сесії Бібрської міської
ради.
Результати голосування: ЗА – 31. ПРОТИ –0. УТРИМАЛИСЬ-0
Секретар громадських слухань Н.К. Федущак

КУПАЛЬСЬКА ВАТРА
«Молодь Бібрки» запрошує Вас поринути в таємничу
атмосферу купальської ночі
У програмі заходу:
Квест «У пошуках цвіту папороті» (початок о 16:00 біля
фонтана);
Плетіння вінків;
Купальська ватра: танці та співи під гітару біля
вогнища.
Чекаємо на Вас 6 липня о 19 год на місцевому басейні з
хорошим настроєм, квітами і свічками для вінків, пледами
чи карематами та різноманітними смаколиками для
частування!
ГО «Молодь Бібрки»
Висловлюємо подяку Бібрському міському голові Гринусові Роману Ярославовичу за сприяння в
ремонті даху нашого будинку, а також ремонту дороги по вул. Б.Лепкого.
Швед М.І., Щур В.Я., Лукасевич Є.І., Завольський А.О., Глєбова Л.В., Дайко Н.С., Якубівська М.Й.,
Янік Н.
Щиро вітаємо з ювілеєм
Стеців Марію Михайлівну.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добра
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну а найперше — що ти у нас є!
Щоб лихо і труднощі тебе обминали,
Зозулі сто років життя накували,
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
Міцне здоров’я посилає,
Хай майбуття буде гарним і світлим,
Хай тебе люблять і шанують всі на світі.
Від чоловіка Ярослава, дочки Оксани та всієї
родини

Вітаємо з ювілеєм
Стеців Марію Михайлівну
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат
пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям.
ОГОЛОШЕННЯ!
У Бібрську районну лікарню на роботу потрібні працівники: Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
сантехнік,
допоміжний
робітник,
конюх. Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.
Працевлаштування за трудовою книжкою.
від сина Ореста, невістки Оксани і внучок
Адміністрація Бібрської РЛ
Мар’яни та Вікторії
м

