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Чергове засідання виконавчого комітету БМР
У п’ятницю, 3 лютого, відбулося
засідання виконавчого комітету
Бібрської міської ради. Засідання
проведено у конференц-залі
(приміщення не
використовувалося близько 10
років). До порядку денного було
внесено 26 питань, зокрема:
(подано з роз’ясненнями).
 Про
затвердження
зведеного
кошторисного
розрахунку
вартості
об'єкта
будівництва
"Будівництво
вуличного
освітлення
в
с. Шпильчина вул. Залісся» (уже скоро Залісся матиме вуличне освітлення);
 Про проведення перерахунку кошторисної документації за проектом «Капітальний ремонт
очисних споруд»; Про виготовлення ПКД для «Реконструкції будівлі аераторної на території
очисних споруд (сподіваємося цього року відновити роботу очисних споруд, котрі не працюють
понад 15 років).
 Про виготовлення ПКД для «Реконструкція водогону від вулиці Глібовицької до водозабору
з реконструкцією приміщення насосної» (продовжуємо капітальний ремонт водопровідної
мережі міста).
 Про виготовлення ПКД «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на
території за адресою вул. Уляни Кравченко, 2» (у цьому році матимемо сучасний спортивний
майданчик зі штучним покриттям поблизу школи).
 Про виготовлення кошторисної документації «Реконструкція каналізаційної мережі в
районі вул. Галицької, 123-125» (буде під’єднано до каналізаційної мережі вказані
багатоквартирні будинки).
 Про передачу в користування
оргтехніки для Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни
Кравченко (передали школі проектор з екраном та два комп’ютери).
 Про передачу в користування оргтехніки для БДЮТ м. Бібрка (передали БДЮТ ноутбук).
 Про передачу в користування оргтехніки для Народного дому (передали Народному дому
нову потужну апаратуру для озвучення заходів та ноутбук).
 Про передачу в користування оргтехніки для КП «Бібрський комунальник» (передали один
комп’ютер для впровадження програмного забезпечення з обліку послуг водопостачання й
водовідведення).
 Про розгляд листа Перемишлянської районної ради Р. Андрусишина щодо зміни адреси
корпусу стаціонарних відділень Бібрської районної лікарні (присвоєно адреси окремим будівлям
Бібрської райлікарні для подальшої передачі приміщень в оренду).
 Про затвердження акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
(планується подальше видалення аварійних дерев).
 Про скерування листа
ДП «Львівський облавтодор» щодо забезпечення прибирання
тротуарів вулиць Галицької і Львівської в межах м. Бібрки та вул. Львівської с. Шпильчини
автодороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів, а також забезпечити посипання
дорожнього полотна на вищезазначених вулицях у важких для пересування автотранспорту
місцях під час складних погодних умов.
 Заслухали звіти комунальних підприємств міста.
 Вирішили провести інвентаризацію житлового фонду на території Бібрської міської ради.
Також розглянули низку інших питань, які стосуються заяв мешканців.
Заступник Бібрського міського голови Галина Папіж

Звіт КП «Бібрський комунальник»
КП надає послуги з водопостачання, водовідведення та послуги з обслуговування будинків та
прибудинкових територій. Підприємство обслуговує 1995 абонентів, що отримують послуги з
водопостачання та водовідведення та 560 абонентів з обслуговування будинків.
У штаті комунального підприємства 19 працівників. Отримані доходи не покривають основних
видатків підприємства і, як наслідок, фінансовий стан важкий. Збитки з року в рік зростають, на
кінець 2016 року збитки становили понад 2 млн. грн, заборгованість зі сплати податків за даними
бухгалтерського обліку становлять 760.00 тис.грн. Такий фінансовий стан підприємства зумовлений
невідповідністю встановлених тарифів на послуги реальній собівартості виробництва наданих
послуг. За всю історію комунального підприємства ще жодного разу тарифи не відповідали реальній
їх собівартості. Тому перегляд тарифів є необхідністю. До відома, останнє підняття тарифів
відбулося в 2011році.
Попри всі труднощі, основне завдання підприємства – подання води мешканцям міста виконувалося майже безперебійно.
Цей рік підприємству вдалося прожити й завдяки фінансовій допомозі міської ради. У 2016 році
міська рада надала фінансову допомогу на суму 239 тис.грн, із яких 45 тис. використано на оплату
спожитої електроенергії, 22,7 тис.грн – на сплату податків, 26 тис. грн. – на виплату зарплатні, 23,5
тис.грн – на закупівлю матеріалів на поточний ремонт даху по вул. Уляни Кравченко , 19,9 тис.грн –
на поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Галицькій (прокол), 88,0 тис.грн – на закупівлю
матеріалів для створення резервного фонду, 14 тис.грн – на виготовлення й оплату дозвільних
документів.
У 2016 році підприємство провело наступні роботи: ремонт каналізаційно-насосної станції
(встановлення автоматики), завдяки чому скорочено 4 штатні одиниці; поточний ремонт
каналізаційної мережі по вул. Уляни Кравченко; заміна водопроводу на насосній станції; очистка та
обваловка резервуару питної води; заміна насосного обладнання; заміна каналізаційних люків по
вул. Шевченка, Івана Франка, Грушевського,
Уляни Кравченко. У 2016 році через витоки в
мережі проведено 45 ремонтів водопровідних мереж; проведено роботи з будівництва каналізаційної
мережі по вул. Кривій та Б.Лепкого, що дало змогу приєднати до підприємства 64 абоненти. Усі ці
роботи були виконані за фінансової підтримки міської ради.
Основне завдання у 2017 році - стабілізувати фінансовий стан підприємства, покращити
платоспроможність і забезпечити часткове погашення боргів. Для цього потрібно встановити тарифи
відповідно до собівартості. Покращать фінансову ситуацію і роботи з реконструкції водопровідної
мережі по вул. Птахівничій до резервуару питної води по вул. Шевченка та заміні водопроводу по
вул. Зарічній. Ці заходи дозволять запустити резервуар питної води, що знизить витрати на
електроенергію, покращить водопостачання у верхніх найвищих точках міста завдяки покращенню
тиску в мережі.
Директор КП Наталія Чайка

ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА:
ЧАС. ПОДІЇ. ЛЮДИ
Редакція газети започатковує нову рубрику. Першою публікуємо статтю Т. Шаха про
Григорія Пісецького (15 лютого виповнюється 110 років із Дня його народження)

ЗА ВИЩИМ КРИТЕРІЄМ ПАТРІОТИЗМУ (продовження)
У старших класах гімназії Гриць пов'язав свою долю з УВО, що було логічним вислідом його
виховання. У скорім часі, винятково за свої особисті і громадянські якості, Гриць стає, за
свідченням його брата Данила, провідником однієї із п'ятірок у мережі організації. 29 липня
1930 року він повідомив батька, одягаючи пластунський однострій, що їде у пластовий табір, насправді виїхав на поклик зверхників для участі у бойовій акції...
Після Празької (червень 1930 р.) конференції ОУН, на якій був узгоджений формат відносин з
УВО, Юліан Головінський стає Крайовим проповідником ОУН на ЗУЗ (західноукраїнських
землях) та одночасно Крайовим Комендантом УВО, яка поступово втрачає самостійність і стає
бойовою структурою ОУН. Для організації розбудови партії збільшилась потреба у фінансах.
Головінський розробляє план поповнення коштів ОУН, насамперед за рахунок «ексів». «На
перший удар вибрано напад на почтовий амбулянс під Бібркою», - згадує про той час один із
чільних ліячів УВО З.Книш (Ренс) (Книш 3. Дух, що тіло рве до бою... Вінніпег, 1951). Для цієї
акції визначено четвірку: Ренс, Кришталь (Юрій Дачишин), Кох (Микола Максим’юк) і «Грицько»
(?). За два дні перед визначеною датою нападу від «Грицька» з Коломиї надійшла телеграма про
хворобу. За рекомендацією Ю.Криш- таля на місце вибулого викликано Гриця Пісецького. Він
ще не мав бойової практики, але був сильним і здоровим, відслужив у польському війську і знав
зброю.
29 липня всі визначені бойовики зійшлися в ліску під Бібркою, де мав відбутись напад,
пройшли ще раз маршрут відходу і поодинці повернулися на нічліг до місцевого зв'язкового
(рівно через два місяці після нападу на поштовий віз саме тут поліція підступно вб'є
Ю.Головінського - при проведенні так званого «слідчого експерименту» - прим.автора). ЗО липня
о 10 годині вранці бойовики були на визначеному місці. Об 11.30 Ренс і Кришталь вийшли на
шлях, Кох був на горбку за деревами і мав подати сигнал про наближення амбулянсу. Гриць
Пісецький заліг неподалік у кущах. В один момент Кох підняв руку і зник у гущавині — з'явився
почтовий віз. Біля візника, молодого хлопця, сидів озброєний постерунковий. Кришталь ухопив

коня за вуздечку, Ренс скомандував до поліциста: «Ренце доґури», Гриць вискочив із засідки, із
Кришталем перевернули в рів віз із кіньми разом,
фірман утік, поліцист був смертельно поранений.
Гроші
виявилися
металевими
(монетами)
в
полотняних мішках. Частину грошей заладували в
наплечники, а решту заховали в лісі. Це їх трохи
затримало. Почався відхід. Фірман добіг до Бібрки і
здійняв ґвалт. Поліційна погоня на конях наздогнала
утікачів на узліссі - вони розбіглися в різні боки.
Один із них заліг і почав відстрілюватись. «Поліцист
Франчак відповів вистрілами, один із них попав
бандитові в ногу, другий в ліву грудь, третій справа
над вухом» - так описує перестрілку Lwowski Kurjer
Poranny в номері за 2 серпня.
Дещо інакше подає фінал поліційної погоні
українська
преса.
«Зроблено
облаву,
й
за
Хлібовичами здогнали одного з учасників... Він
вистрілив у здоганяючого його поліцая та не вцілив,
зате поліцай вцілив його двома кулями. Ранений
впав на землю, останніми силами вистрілив собі в
бороду й загинув на місці. Вбитий - це Гриць Пісецький, студент прав, син от. Пісецького з с.Корнів пов.
Городенка. Вбитий мав при собі відзнаку УВО»
(«Жіноча доля», 1930 ч.32., «Діло», 1 серпня 1930 p.).
(Закінчення в наступному числі газети)

Тарас Шах

Про проект «Народні звичаї – відчуття святості родини»
Привітно
зустрічали
в Будинку
дитячої та юнацької творчості гостей із
міста Глиняни Золочівського району театральний
колектив
із
цікавою
назвою - Театр однієї вулиці «Сонечко».
Програмою зустрічі був
спільний
проект
дитячих
колективів
із
Золочівщини та Бібреччини «Народні
звичаї – відчуття святості родини”.
Гості представили вертепне дійство з
цікавими ляльковими персонажами.
Керує цим прекрасним театральним
колективом п. Зеновія Шульга, доцент
кафедри
художнього
текстилю
Львівської національної академії мистецтв. Пані Зеновія сама шиє костюми для своїх артистів.
Вона дійсно зібрала дітей однієї вулиці. А ще об’єднують цих персонажів родинні зв’язки:
учасником колективу є дочка п. Зеновії – Марія Флейчук, професор кафедри міжнародних
економічних відносин Львівської комерційної академії разом із своєю трьохрічною донечкою
Яринкою, яка чудово зіграла роль Ангелятка.
Вихованці позашкільного закладу , а саме учасники гуртка художнього слова ( керівник Влах
З.С.), вокального гуртка ( керівник Сурмач Л.П.), фольклорного гуртка ( керівник Добуш Н.М.)
підготували гостям «Різдвяну казку» . Усіх присутніх пригощали смачними пампушками,
узваром, солодощами. Фінальним акордом свята був обмін подарунками:
гості подарували
картину «Дерево», виконану у стилі « батік». А ми на згадку про наше містечко вручили пам’ятні
сувеніри та диплом за ентузіазм, талант, творчу майстерність, щирість, за Божу іскру, яка
запалює любов до істинного джерела українського народу. Обмінявшись такими цінними
подарунками, діти із Золочівщини разом зі своїми наставниками запросили нас на майстер-клас
із розпису писанок в м. Глиняни, славне храмами, чудотворною іконою, місцевими ремеслами, а
особливо – килимарством. Така зустріч з М. Флейчук та З. Шульгою в Бібрському БДЮТ вже
вдруге. У грудні 2016 р. Анна-Марія Микитишин, студентка Національного університету
«Львівська Політехніка», онука п.Зеновії,
провела майстер – клас із розпису різдвяних
медяників. Діти із задоволенням розписували їх, проявляючи фантазію, вкладаючи любов та
частиночку серця, адже солодощі були передані як дарунок для воїнів АТО напередодні свята
Миколая.
Хочеться подякувати гостям за таку співпрацю - творчу, дружню, родинну. А ще дякуємо
міському голові Р.Гринусу за сприяння, розуміння та підтримку юних талантів.
Керівник БДЮТ м. Бібрки Віра Худа

Народний дім м. Бібрки запрошує на вечір з нагоди завершення різдвяних свят «ПРОВОДИ
КОЛЯДИ» 12 лютого 2017р. (неділя) о 17.30год.
У програмі виступи колективів Народних домів Бібреччини, учнів Бібрської музичної школи,
учнів Бібрської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко, гуртківців БДЮТ м.Бібрка
Оргкомітет

До уваги учасників бойових дій
Хто претендує на отримання земельної ділянки під будівництво гаража в районі вул. Уляни
Кравченко, прохання прийти у міську раду в четвер 9 лютого на 12 годину. З собою мати копію
паспорта й посвідчення учасника бойових дій. З питаннями звертатися за
тел. 067 765 9699 (Віталій)
Координатор Бібрського куща Спілки учасників АТО Віталій Бугара

ОГОЛОШЕННЯ
15 лютого, у середу, о 16 годині на міському цвинтарі в Бібрці відбудеться
панахида на могилі борця за волю України Гриця Пісецького з нагоди 110-ї
річниці з дня народження.
Запрошуємо всіх небайдужих взяти участь у вшануванні пам’яті Героя.
Оголошення
10 лютого о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХІІ–а сесія
Бібрської міської ради.
Бібрський міський голова Роман Гринус

Подяка
Дирекція Народного дому м.Бібрки вдячна бібрчанам за грошовий внесок на придбання крісел до
глядацької зали, а саме: Шкурлатович А.В. – 300 грн., Попович Л.В. – 200 грн., Залога Н.С. – 100 грн.,
Рипньовська І.С. – 100 грн., Дацко А.С. – 200 грн., Житницька К.С. – 100 грн., Сваха Р.М. – 300 грн.,
Довбета А.Є. – 100 грн.
Збір коштів триває. Внести пожертву можна в Народному домі (відповідальна за збір –
Сурмач Л.П). Списки благодійників публікуватимемо в кожному числі газети, а в
кінці акції
оприлюднимо детальний фінансовий звіт.
Директор НД м. Бібрки Люся Сурмач

Вітаємо з 65-річчям Піндера Федора
Миколайовича
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,
Дорогих і люблячих дітей Василів Михайла Хай думи ніколи спочинку не знають,
Павловича і Василів Ірину Петрівну з Днем Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
народження!
Живіть до ста років на поміч всім людям
Хай дороги стеляться крилато,
Здоров’я міцного вам зичимо щиро
будуть чисті, рівні, як струна.
Ласки від Бога, від людей добра
А добро не оминає хату,
На многії щасливії літа.
як не обминає світ весна.
З повагою дружина Галина, сини Ігор
Хай здоров’я, радість і достаток
та Володимир, невістки та онуки
сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
а Господь дарує ще багато літ.
Мама, тітка Леся, брат Степан з сім’єю
Вітаємо з 50-ти річчям Духа Олексія
Ярославовича
В цей день вітаємо зі святом,
здоров’я хай буде багато,
хай щастя в серце завітає,
добром Господь благословляє!
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
нехай здійсняться тисячі бажань,
щоб доля дарувала тільки щастя,
ні грама бід, ні крапельки страждань!
З повагою Володимир та Галина
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