Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ВІТАЄМО БІБРСЬКУ ГРОМАДУ ЗІ
СВЯТОМ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ,
ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ТА ДНЕМ КОЗАЦТВА
ЗАХІД ДО 75-РІЧЧЯ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ
4 жовтня в Народному домі міста
Бібрки відбувся захід, присвячений
75-річчю депортації українців під
гаслом «На крилах спогадів до рідного».
Бібрецька громада переглянула
ще одну трагічну сторінку нашої
історії.
Про ці події розпочав свою розповідь історик п. Тарас Шах.
Також своїми спогадами про минуле поділились п. Степан Юрчишин (с. Шпильчина) та п. Наталія
Пелех (с. Великі Глібовичі).
Присутні на зустрічі мали нагоду
познайомитися з неперевершеним
культурним надбанням переселенців, зокрема з лемківською культурою, їхньою говіркою, піснями. Недарма видатний український композитор Микола Колесса писав:
«Лемківська пісня – це запашна

гілка української культури».
З великою цікавістю і захопленням глядачі слухали виступ поета,
актора Богдана Пастуха, надзвичайно неординарну й обдаровану
людину, яка повністю віддає себе на
сцені, читаючи і співаючи авторські
твори.
Також не менш цікавим був виступ солістки хору «Лемковина» п.

Ольги Стефанко, яка
всім серцем і душею
полюбила лемківську
пісню.
Теплими
оплесками
зустрічали виступ колективів
«Горлиця»
(керівник
Лариса
Хомутник),
вокальний
ансамбль
«Майоран» (с. Свірж),
Вікторію Андрушко з
народним оркестром Бібрської музичної школи (керівник Галина
Серкез), Тріо «Любисток» (с. Свірж).
Велика подяка організаторам п.
Люсі Сурмач та п. Мирону Березі,
керівникам колективів за участь у
такому важливому і повчальному
заході.
Викладач Бібрської музичної школи Ольга Білоусова

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

В

етеранів АТО запрошують
узяти участь у проєкті, який
дасть можливість отримати ґрант
до 400 євро на проходження професійних курсів із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в навчальних закладах України. Що пропонує проєкт?
- 2-денні тренінги про те, як інтегрувати військовий досвід у цивільну професію
- індивідуальні гранти на навчання та перекваліфікацію в будь якому закладі Львова у розмірі до 400
євро

- 1-денні тренінги із розвитку навичок самопрезентації, лідерства,
фінансової грамотності, ведення
переговорів та ефективного діалогу, таймменеджменту тощо
- поради персонального кар’єрного консультанта, який допоможе
розробити індивідуальну стратегію
працевлаштування.
Заповнити заявку на ґрант на
перекваліфікацію ветерани можуть
за
посиланням: http://bit.ly/
ПрофосвітаВетеранам
Посилання на анкету для отримання
бізнес-гранту: http://bit.ly/

ГрантиВетеранам
Проєкт впроваджується Міжнародною організацією з міграції за фінансування Європейського Союзу.
ГО «Центр зайнятості Вільних людей» є Виконавчим партнером проєкту та реалізує його у Львівській
області.
Більше інформації на сайті:
http://iom.org.ua
При виникненні питань дзвоніть
+380503411388, Ірина, координаторка проєкту.

Інформацію зібрав
Володимир Сваха
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ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА ГУЩИНА
Вже за полуднем віку, за певного
збігу обставин, Євген відчув непереборний потяг відвідати край, де народився.
Пам’ять кличе найперші дитячі
стежки.
І хоч нині у снах до небес не літаю,
Та до рідної Бібрки спішу навпрошки
До смерек, що на згірку шуміли
край хати,
І до річки, яку полюбили бобри.
Де співала мені колисаночку мати,
Коли ніч огортала дрімотні двори.
(з «Родинного джерела»)
Не міг пам’ятати Бібрки – у віці
трьох років доля змусила покинути
Бібрку й провести дитячі і юнацькі
роки на Полтавщині в бабусі і дідуся: важко захворіла мати, незабаром
і померла. Але мама залишилася
постійним супутником у житті.
Матусю, горлице моя,
Я ще прийду не раз до тебе.
Мовчить на цвинтарі земля,
Та голос твій я чую з неба
Усе життя тебе шукаю,
Живу тобою у світах.
У спогадах, у зелен-гаю
Ловлю твій подих на вітрах.
Свої почуття до мами і бабусі виклав у багатьох із своїх поезій.
Ти і горе, і радість розділиш синівську.
Буде. мила лебідко, і мій хрест
нести.
Я вже ясен крислатий, ти – вічно
берізка,
То ж спасибі, матусю, тобі і прости… («Сповідь до мами»)
І хоч без тебе я давно.
І сивина мене укрила,
Мені бракує
Твого тепла, матусю мила.
(«Матусі»)
Поетична муза відвідала Гущина
не з ранніх літ, але щедро обдарувала. Палітра його творчості – від гли-

Тут пам’ять незмінно жива.
Мені колискова відкрила
Вкраїни пісенні слова.
Я з піснею йшов межи люди,
Єднаючи словом серця.
Хай вічно щасливою буде
Бібреччина рідна моя.(«Колиска»)
Вклоняюся тобі, моя колиско, –
Містечку рідному на річечці борів.
І хоч між нами стежечка не близька,
До тебе серцем прикипів.
Світлій пам’яті тата Михайла і
поліській його батьківщині присвячені рядки:
Лелечий краю мій поліський!
До тебе кличе дух батьківський –
Свята від Бога благодать.
…Раптом в пам’яті – посмішка
тата,
Пальці мрійно торкнулись баяна.
Фронтових друзів кликав на свята.
Пригадалась шкільна його доля,
Людська шана і дяка учнівська…
Справедлива наука батьківська.
Відчував і шанував свої географічні і генеалогічні корені, «ріс гілкою
із родового дерева і жив безсмертним духом сивини».
Закоханий в рідні простори
Долав порох дальніх доріг
Карпатські звеличував гори,
Степи й материнський поріг
Там є моя земля бібрецька
І понад Ворсклою садки,
І дідуся любов отецька,
Шевченка образ і книжки.
І слово нені, мов колиска –
Душі одвічний оберіг.
На все життя Сокілка близька –
Мій шлях на прадідів поріг.

бокої лірики, патріотичних поезій –
до філософської політичної аналітики. Лірика в його поезії – червоною
ниткою.
Люблю я слухати дощі,
Коли сиджу в затишній хаті,
І від тепла душа на святі.
Люблю я вітру дикий свист,
Що грізним звіром завиває
І пісню волі нам співає
Люблю я вітру дикий свист.
Люблю дивитись на вогонь,
Як ватри радісно палають…
Люблю, як жебонить ріка,
Це – джерело життя одвічне…
Він був сином всієї великої України від смерекових Карпат до таврійських степів. Але Бібрка – «…
довічна любов і солодкий мій щем»,
де 22 квітня 1948 р. народився, де
«…щасливі були мої батько і мати», мамине село Сокілка на Полтавщині, батькове житомирське Полісся займали особливе місце і в
споминах, і поезії.
Лечу я душею до тебе –
( Початок. Продовження в настуКраїно дитинства і мрій:
пному числі газети)
У Бібрку, де сяє крайнебо,
Де вітер шепоче: «Ти – свій…».
Тут перша стежина, мов крила.

Андрій Федущак

ДО УВАГИ БАТЬКІВ

ДОШКІЛЬНЯТ
Записатися в електронну
чергу до дитячого садка можна на сайті reg.isuo.org

ФОТОФАКТ

П

рацівники
освіти Бібреччини на святкуванні Дня вчителя в Оперному театрі м. Львова
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ПРО ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Відповідно до ст.. 36 ЗК України
використання землі в Україні є
платним. Згідно із Законом України «Про оцінку земель» нормативна
грошова оцінка земельних ділянок
використовується для визначення
розміру земельного податку, державного мита при мініспадкуванні та
даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за
земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, що значно збільшить надходження до місцевого
бюджету та поліпшить фінансовоекономічний стан .Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,
розташованих у межах населених
пунктів незалежно від їх цільового
призначення відповідно до вимог
ст.. 18 Закону України «Про оцінку
земель», проводиться не рідше ніж
один раз на 5-7 років. Нині по Бібрській ОТГ розроблені та затверджені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель
таких населених пунктів : с. Стрілки, с.Малі Ланки, с. Волове, с. Мос-

тище,
с.Стоки,
с.Вілявче
(Стрілківської сільської ради),с. Романів. Середня базова вартість
1кв.м землі по населених пунктах
становить:
- в с. Стрілки в розмірі 123,06 грн.
- в с.Малі Ланки в розмірі 111,14
грн
- в с. Волове в розмірі 109,26
- в с. Мостище в розмірі 102,26 грн.
- в с.Стоки в розмірі 119,66 грн
- в с.Вілявче в розмірі 118,20 грн.
- в с. Романів в розмірі 115,28 грн.
Порівнюючи базову вартість землі
по селах, ставимо
питання: що
впливає на її розмір? Отже, у населених пунктах дохід виникає,
перш за все, завдяки інфраструктурному облаштуванню території та
перевагам місця розташування
відносно ринків сировини, збуту та
робочої сили. На розмір доходу
впливають:
-місце
розташування населеного
пункту в територіальних системах
виробництва та особливості місце
знаходження земельної ділянки в
його межах ;
-рівень
інженерно-транспортного

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ» ІНФОРМУЄ
- У Народному домі с. Волощина
відбулася літературна година
«Поетичний передзвін» до дня народження письменника Івана Керницького: інсценізовано його твір
«Ясні ночі» , твори Івана Франка
«Лис Микита» та «Три міхи хитрощів» (кер. Н. Свіжак). Бібліотекарі
підготували виставку книг Івана
Керницького .
- В НД м. Бібрки підготували виставку світлин до 30- річчя встановлення на Кобзаревому майдані
пам’ятної дошки
на честь
Т.Г.Шевченка.
- 4 жовтня відбувся захід «На крилах спогадів до рідного краю»,

присвячений 75 річчю депортації
українців з етнічних земель.
(учасники : хор «Лемковина», актор
Богдан
Пастух,
гурт
«Майоран», оркестр народних музичних інструментів Бібрської музичної школи, солістка В. Андрушко (методист НД м. Бібрки), хор
«Горлиця» (кер Л. Хомутник).
Відділ культури взяв участь у заходах до Дня працівників освіти:
знято відеоролик «Осінні квіти
для вчителів» , підготовлено номери за участю колективів закладів
культури Бібрки.
Головний спеціаліст відділу культури Галина Бобечко

облаштування,
природнокліматичні та інженерно-геологічні
умови,
архітектурно-ландшафтна
та історико-культурна цінність,
екологічний стан території населеного пункту;
-характер функціонального використання земельно ї ділянки.
Введення в дію грошової оцінки
земель населених пунктів : с. Стрілки, с.Малі Ланки, с.Волове,с. Мостище, с.Стоки, с. Вілявче, с. Романів
з 01.01.2020р.
У зв’язку з закінченням терміну
дії грошової оцінки населених пунктів Свірзького старостинського
округу, Ланівського старостинського округу та Великоглібовицького
старостинського округу і необхіднік
стю оновлення нормативної грошової оцінки, яка потребує проведення
до вимог ст. 18 Закону України
«Про оцінку земель» , протягом
2020 року будуть проводитися роботи з її оновлення.
Каганяк С.Р. спеціаліст 1-Ї категорії відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ
•10 жовтня о19.00 год у НД м.
Бібрки відбудеться захід
«Пам’ятати будемо, не забудемо…», присвячений Покрові Пресвятої Богородиці, Дню захисника України, Українського козацтва, Української повстанської армії ( зустріч з воїнами АТО у НД
м. Бібрки)
•20 жовтня о 18.00 год- Оксана
Винницька презентує альбом
«Крила». У програмі—виступ шоу
-балету «Атлантік». Вартість квитків : 50 грн, 100 грн.

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БМР ІНФОРМУЄ
В амбулаторії загальної практики – сімейної медицини міста Бібрка надалі продовжуються ремонтні роботи приміщень, проводяться сантехнічні роботи.
З 1 жовтня розпочався демонтаж
старого даху амбулаторії ЗПСМ
міста Бібрки, більшу частину покриття знято, у кінці тижня планується встановлення нового даху.
Також КНП «ЦПМСД» Бібрської

міської ради бере участь у закупівлях медичного обладнання для
структурних підрозділів.
КНП «ЦПМСД» Бібрської міської
ради звертається до небайдужих
громадян Бібрської ОТГ та навколишніх населених пунктів долучитись до програми розвитку первинної медичної допомоги, оскільки вимоги до надання первинки
великі, а фінансування не покри-

ває їх, тому просимо спонсорів,
меценатів допомогти нам у цій
нелегкій праці, адже надання якісної медичної допомоги—запорука
добробуту населення, здорового
майбутнього ваших дітей.
За
детальною
інформацією,просимо, звертатись за телефонами : (067)7018261 та (098)
5342625
Директор КНП ЦПМСД Олек-
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14 жовтня генеральний підрядник ОК ЖБК
«Святий Миколай» підприємство «Рим-Лав»
відзначає тринадцяту річницю від дня заснування. Щиро вітаємо весь колектив підприємства! Залишайтеся вірні незмінному кредо
підприємства – працелюбності, компетентності, чесності, розсудливості, дотриманні свого слова, сміливості, любові до праці, добре
зробленої, адже своєю щоденною працею ви
створюєте комфортні й затишні оселі, а відтак даруєте людям радість і тепло рідного
дому.
Бажаємо Вам підвищувати свій професіоналізм, нових перспективних проектів, досягнення висот у нових технологіях будівництва, надійних партнерів, фінансового благополуччя, міцного здоров’я, а вашим родинам
добробуту, миру і затишку під покровом Божої Матері!

Оголошення
Комунальне підприємство Рідне місто за- Із 15 жовтня 2019 року будуть розпочаті роботи з капітапрошує на постійну роботу робітника благо- льномго ремонту вулиці Крушельницької в м. Бібрці.
Бібрська міська Рада просить поставитися з розумінням
устрою.
до певних незручностей щодо проїзду та побуту.
Вимоги: чоловік, освіта не обов’язкова.
Гарантії: офіційне працевлаштування, зар- Також інформуємо, що на період ремонту всі торгові точплата без затримок, оплачувані лікарняні, ки будуть переміщені на територію ринку.
щорічна відпустка, надбавки та премії.
Адміністрація Бібрської міської ради
Звертатись у КП Рідне місто в приміщенні
Бібрської міської ради І поверх

ОГОЛОШЕННЯ
У НД м. Бібрки планується створення краєзнавчого
музею «Бібреччина». Просимо приносити старовинні
речі домашнього вжитку (праски, картини, посуд, вишивки , меблі тощо). Дякуємо за розуміння та співпрацю.
Директор НД м.Бібрки М.М.Береза

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 11.10
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 12.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 13.10
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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