Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 16 березня, 2017 рік
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ВІЩЕ СЛОВО КОБЗАРЯ
В історії кожного народу є імена,
які становлять його велич, славу,
гордість. Саме таким для України є
ім'я Тараса Шевченка.
Зі свіжим березневим вітром,
із подихом весни 9 березня
прийшло до нас, бібрчан, велике
свято - День народження Тараса
Шевченка, Великого Сина України.
Глядацький зал Народного дому
зібрав
багато
палких
шанувальників рідного мистецтва. .
Щиро дякую всім керівникам та
учасникам колективів за чудовий
вечір. У святкуванні взяли участь
народні колективи та колективи
художньої
самодіяльності
Народного
дому,
колективи
музичної школи, учні Бібрської
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко, гуртківці БДЮТ. Велике спасибі ведучим нашого вечора –
З.Влах, Н.Свіжак, М.Рею. Дякую всім, хто підтримував наших артистів теплими оплесками, усім,
хто відгукнувся на наше запрошення. І, звичайно, велика подяка міському голові Романові
Гринусу за те, що вже вкотре допомагає нам із кріслами. До нових зустрічей у Народному домі!
Директор НД Люся Сурмач

Шевченківські дні в Бібрській школі
Упродовж
2-21
березня
в
нашій
школі
відбувалися
заходи
з
ушанування пам’яті
Тараса
Шевченка.
Ось короткий огляд
подій, які відбулися
в
контексті
Шевченківських
днів:










2-3 березня – участь у міжнародному флешмобі #GLOBAL SHEVCHENKO
6 березня – перегляд кінофільму «Мій Шевченко» (для учнів 8-9 класів)
7 березня – захід «Т. Шевченко в сучасному музичному просторі» (для учнів 10-11 класів)
Поетичний флешмоб: читання вірша «Мені однаково» (для учнів 10-11класів).
9 березня – перегляд вистави за драмою Т. Шевченка «Назар Стодоля» у Львівському
національному академічному українському драматичному театрі імені Марії
Заньковецької (5-9 класи)
10 березня – поетичний марафон «Читаємо поезію Т. Шевченка» (5-11 класи)
21 березня – Шевченківське свято «Є на світі доля, та хто її має»(координатор - Гула Р.М.)
Учитель української мови та літератури Оксана Довгаль

Канонічна пастирська
візитація 2017
11-12
березня
відбулася
важлива подія в житті нашої
парафії
із
канонічною
пастирською візитацією в нас
перебував
Мечислав
Мокшицький. Як родичі чи друзі
навідують нас, так у нашій
парафії
загостював
наш
духовний батько, наставник і
посланець самого Ісуса. Два дні
пролетіли досить швидко, але
вражень і роздумів залишили по
собі багато.
Участь у Службах Божих,
зустріч із молоддю, візит до
діток
на
урок
катехези,
відвідування хворих та окремих
родин, Служба Божа та зустріч із парафіянами в с. Куровичі та у с. Погорільці, зустріч зі
священиками інших конфесій, розмова з мером міста - це далеко не весь перелік того, що встиг
зробити архієпископ Мечислав Мокшицький. Дивує його працездатність, бажання знати
особливості та проблеми парафій. Вражає тихий, спокійний, але досить переконливий голос.
Це голос Пастиря, голос Наставника. І два дні ми, як соняшники, повертали голови до нього.
Надіємося, що цей візит не залишив нікого байдужим. Щиро дякуємо за приїзд до нашої
скромної і невеличкої парафії. Намагатимемося виконувати обіцянки, котрі давали Вам, Ваша
Ексцеленціє, будемо молитися за Вас і просимо про молитву за нас та нашу парафію.
За матеріалами bibrka-sdb.org

Фотофакт
Шевченківське свято «Є на світі доля,
та хто її має» (координатор - Гула Р.М.)

11 березня 2017 року
міський голова Бібрки
Роман
Гринус
був
запрошений до костелу
св. Миколая та Анни, де
архиєпископмитрополит Львівський
Римо-Католицької
Церкви
Мечислав
Мокшицький
вручив
йому пам'ятну медаль
Папи Бенедикта XVI за
плідну
співпрацю
міської влади з римокатолицькою громадою
нашого міста.

На черговій сесії Бібрської міської
ради
10 березня відбулося засідання чергової
ХІІІ–ої сесії Бібрської міської ради VII демократичного скликання. У порядку денному сесії –
внесення річних змін до бюджету Бібрської міської
ради на 2017 рік, внесення змін до Положення про
визначення розміру пайової участі суб’єктів
містобудівної діяльності в розвитку інфраструктури
м. Бібрки, а також розгляд понад 40 земельних
питань. Внесено зміну до бюджету Бібрської міської
ради на 2017 рік у статті витрат на оплату
теплопостачання в ДНЗ «Сонечко» м.Бібрки для
проведення тендерної процедури закупівлі. Зміни до
Положення про визначення розміру пайової участі
суб’єктів містобудівної діяльності в розвитку
інфраструктури м. Бібрки не стосувались розміру

пайової участі, а стосувались тільки адаптації до чинного законодавства.
Більшість заяв громадян та організацій, що стосувалися земельних питань, отримала
позитивне рішення. Зокрема Бібрська міська рада вилучила з користування
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» для суспільних потреб земельну ділянку у м.Бібрці загальною площею 1,365 га
(земельну ділянку під стадіоном),
яка перебуває
в постійному користуванні
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ». Цьому рішенню передували звернення Бібрської міської ради до керівництва
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», на які отримано відповідь про те, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не заперечує
щодо вилучення з користування Товариства цієї земельної ділянки у м.Бібрці. Тепер громада
м.Бібрки зможе використовувати вказану земельну ділянку для власних потреб. Особлива
подяка народному депутатові України Тарасові Батенку за сприяння в передачі ділянки під
стадіоном Бібрській міській раді. Наступним
рішенням
Бібрська міська рада, зважаючи на
Бібрська міська рада вітає наших
звернення керівництва
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,
захисників із Днем добровольця
надала
згоду
на
виготовлення
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) з метою передачі їх у власність ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ», які перебувають у постійному
користуванні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на території
Бібрської міської ради
за межами населеного
пункту м.Бібрки. Бібрська міська рада продовжує
надавати земельні ділянки учасникам АТО під
будівництво індивідуальних гаражів,
також
отримали позитивні рішення перші заяви учасників
АТО щодо надання земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових будинків.
Слід зауважити, що учасники АТО беруть
безпосередню участь у розподілі цих ділянок.
Визначилися також із найменуваннями вулиць у
новому кварталі забудови, призначеному для
учасників АТО.
Секретар Бібрської міської ради
Надія
Федущак

У Заліссі з'явилося вуличне освітлення
15 березня в Заліссі завершено будівництво
системи вуличного освітлення. Це була єдина
магістральна вулиця на території Бібрської міської
ради, яка не була освітлена.
Також силами працівників КП "Рідне місто"
модернізовано роботу освітлювальних приладів по
вул. Львівській, де було встановлено нові додаткові
ліхтарі та замінено старі лампи на більш яскраві.
Проведення даних заходів підвищить безпеку
пішоходів і водіїв, покращить якість та комфорт
проживання мешканцям.
Роботи з модернізації систем вуличного освітлення тривають.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

КП «Рідне місто» інформує
1. Упродовж лютого-березня проводилася
формувальна обрізка крон та зрізання аварійних
гілок в парку по вул. Тарнавського. Обрізання
буде завершене у березні. Робота ця кропітка та
довга, тому просимо мешканців поставитися з
розумінням до тимчасових незручностей. Дане
обрізання дерев було нагальною потребою вже
протягом не одного року. Дерева надзвичайно
високі, що є неприпустимо в межах міста, а
особливо в парковій зоні, де відпочивають
мешканці, їхні діти та гості Бібрки. За рік-два
крона відросте та набуде охайного вигляду.

2. Щодо питань із вивезення побутового сміття звертатися до ТОВ «САТ Львів»
за тел.. 241-84-36, 244-45-78 згідно з укладеними договорами.
3. Проводяться роботи з прибирання території міста від піску, ґрунту та сміття. Просимо
мешканців поприбирати свою прибудинкову територію.
Керівник КП «Рідне місто» Оксана Боднар

КП «Бібрський комунальник» інформує
За кошти Бібрської міської ради в комунальних будинках по вул. Уляни Кравченко проведено
заміну п’яти вхідних дверей у під’їздах та встановлено 13 дотягувачів до раніше замінених
дверей.
Роботи проведені ПП «ВІКНА – ЦЕНТР». Вартість робіт становить 49980,00 грн.
Заміна проведена мешканцям тих будинків, у яких відсутня заборгованість за послуги з
утримання будинків.
Роботи із заміни дверей на металеві за кошти Бібрської міської ради й надалі будуть
продовжуватися.
Керівник КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка

ПОДЯКА
Ми
щиро
вдячні
всім тим, хто після свята
«Віще слово Кобзаря»,
долучився до акції «Збір
коштів на придбання
крісел для Народного
дому».
Наш
рахунок
поповнився ще на 450
гривень.
ПАМ’ЯТАЙТЕ:
кожна вкладена ваша
копійка – це підтримка
здорового
духовного
розвитку
громади,
виховання
молодого
покоління та прилучення
його до вічних цінностей
– мистецтва.
Директор НД Люся
Сурмач

Подяка
Складаю подяку медичному персоналу Бібрської РЛ, зокрема лікарям Ігореві Курчу, Наталії
Пелех, Наталії Бойко, Юрієві Кудрявцеву, Ларисі Ключинській, лікарям із Перемишлян Олегу
Стахірі, О. Кушніруку, зі Львова - Романові Волощуку, Олексію Зваричу, усім сестричкам
терапевтичного й хірургічного відділення лікарні, персоналу реанімації медінституту, бригаді
екстреної меддопомоги - Андрію Грицаю, Юлі Козакевич, Дарії Боднар, які рятували мого
чоловіка Сваху Романа, але Господь забрав його в кращий світ. Усім людям доброї волі, які
надавали допомогу моральну, матеріальну й духовну.
Низький Вам уклін.
Із повагою, родина Романа Свахи

Співчуття
Працівники, учасники колективів Народного дому міста Бібрки, працівники бібліотек міста
Бібрки висловлюють щире співчуття бібліотекарю Чемеринській Марії Іванівні з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

