Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 07 вересня, 2017 рік
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Запрошуємо на сесію Бібрської міської ради
8 вересня 2017 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХVІІ–а
сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
XVІІ сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання
1. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік.
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,
інвестиційної політики (голова комісії Грицило І.М.)
2. Розгляд заяв.
3. Різне.
Бібрський міський голова Роман Гринус

У Бібрці в рамках конкурсу мікропроектів
відремонтували музичну школу
У м. Бібрці Перемишлянського району в День знань відкрили оновлену музичну школу,
яку відремонтували в рамках обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку.
Участь в урочистостях взяли начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого
розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зав’язків
Іван Собко та працівники апарату обласної ради.
Загальна вартість проекту – 398,6
тис грн. Цю суму спрямували на капітальний ремонт даху та фасаду корпусу №
2 музичної школи.
За словами Івана Собка, частка обласного бюджету становить 199,3 тис
грн, решта – кошти міського бюджету і
громади.
«Внесок мешканців – більше 80 тис
грн! Це – яскравий приклад згуртованості громади, доказ важливості для міста функціонування цього музичного навчального закладу, у якому займаються юні таланти не лише з Бібрки, але й з прилеглих сіл», - підкреслив посадовець.
Варто зауважити, що в Бібрській музичній школі працює 25 викладачів та навчається
196 учнів, зокрема на музичному та художньому відділах. Серед вихованців – переможці
всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів та олімпіад.
Колектив закладу бере активну участь у культурному та суспільному житті міської громади, надаючи допомогу в проведенні культурно-масових заходів району.
Матеріали взято з сайта http://www.oblrada.lviv.ua

Бібрецькі фестини

Коли я вперше побачила світлини з фрагментами Франкових фестин 1926 року (у книжці Зиновія Царика, Ярополка Царика «Місто з бобром на гербі», с.168-170), то подумала: «А
що, якби повторити? А чому би хоч певною мірою не відтворити формат саме такого заходу?» Звісно, важко конкурувати з нашими попередниками у плані масовості й грандіозності
народних свят, у розмаїтості пісень і національних строїв. У ті часи також улаштовували великі спортивні свята: вишколом молоді тоді активно займалися товариства «Сокіл» і «Луг».

Такі дійства збирали людей з усього повіту й давали змогу спілкуватися, обмінюватися досвідом, поширювати традиції, зберігати ідентичність, творити
ауру єдності, зміцнювати локальні самобутні осередки культури й водночас
давати людям змогу відчути себе частиною загальноукраїнської культури.
Ювілеї великих українців теж ставали
загальнонародними святами й мали
об’єднавчий характер.
Минулорічними
фестинами
на
честь 160-річчя з дня народження Івана Франка й 100-річчя з дня його смерті започатковано відродження вже в
сучасному контексті формату дійств, які постійно проводили в Бібрецькому повіті до Другої
світової війни.
3 вересня в Бібрці відбулися фестини, у яких узяли участь мешканці не тільки нашого
містечка, а й довколишніх сіл. Це вже були майже повітові фестини, адже до нас приїхали
колективи з усієї Бібреччини.
Великий концерт з різноплановою програмою, благодійний ярмарок від Hande Made польвівськи й Народної Самооборони Львівщини, флешмоб «Вишиванка на бруківці», майстеркласи з виготовлення ляльки-мотанки й розмальовування дерев’яної іграшки, тематичне дефіле «Дитячий вишиваний одяг», майстерня тату, кулінарна крамничка «Бібрецькі смаколики», ігри з аніматорами, галицькі танці для всіх охочих під супровід оркестру «Галицькі дударі» - усе встигли. Раптова злива забрала лише можливість послухати ще більше музичних
шлягерів і довше потанцювати. Хоча…мені здається, що в той день Бог стримував грозові
хмари над Бібркою, адже довкола лили дощі й гуркотіли громи.
Дуже багато людей працювали над тим, аби фестини вдалися. Щира вдячність усім, хто
долучився своєю працею, пожертвував своїм часом, аби перетворити наше містечко в осередок культури і добрих традицій.
Оксана Довгаль

Фестиваль «Барви літа»

(Продовження, початок у попередньому числі)
Щоб відчути дух нашого фестивалю, потрібно прийти й подивитися його програму. І тоді
кожен, хто зустрінеться з його учасниками, зрозуміє: в наших душах є потаємний сховок,
куди може дістатися тільки пісня. І не кожній людині даровано Богом вміння відчинити
двері цього сховку. Але це не про наших учасників фестивалю. Бо саме вони, діти, є носіями
нашого минулого, саме так із покоління в покоління передається народна творчість, народна
мудрість… А таланту нашим учасникам не позичати.
У цьогорічному Фестивалі взяло участь 26 солістів та 4 колективи. Дуже приємно, що
Grand Prix виграла учасниця, яка чотири роки поспіль бере участь у нашому Фестивалі. Юстина Сенів приїхала до нас із древнього міста Львова. З її слів ми дізналися, що такі Фестивалі по-справжньому роблять людей добрішими. Теплі та щирі відгуки ми почули на адресу
нашого Фестивалю від учасників із Яворівщини, які до нас завітали вперше. Радіємо за наших бібрчан – О.Притулу, І.Бисагу, І.Закалюжну, А.Крутія, А.Сорокіну, Х.Царик, І.Стойко,
які вибороли призові місця в нелегкій боротьбі.
Гімном пісенного фестивалю упродовж усіх років святкування є пісня на вірші Ярополка
Царика, музика Мирона Берези та Петра Шерементьєва «Барви літа».
Мета фестивалю: розширити музичний кругозір шляхом оволодіння дітьми художнім та
сценічним досвідом; сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в царині культури;
виявлення молодих талантів; піднесення престижу української пісні та використання у творчому процесі духовного потенціалу особистості.
Цього року виступи учасників оцінювало, як завжди, компетентне журі:
Антонюк Ю.М. – голова журі, композитор, аранжувальник, завідувач відділу музичного мистецтва естради ЛДМУ ім. С.Людкевича;
Гавінська О.М. – заступник голови журі, керівник відділу культури Перемишлянської РДА;
Моспан Л.З. – директор Чижиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учитель-методист музичного мистецтва.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Фестиваль Духовної пісні та Божого слова

(Продовження, початок у попередньому числі)
Сьогодні, у такий важкий для України час, духовна пісня оберігає нас і наших дітей.
Незмінними учасниками Фестивалю були: Народна хорова капела «Бібрчани» НД м.Бібрки
(керівник М.Наконечний), народний жіночий хор «Горлиця» НД м.Бібрки (керівник Л.Хомутник),
хор церкви Архистратига Михаїла с.Романів (керівник К.Гудз), хор с.Стрілки церкви Івана Богослова (керівник В.Мурська), с. Шпильчина церкви Петра і Павла (керівник І.Котова), с.Лопушна
(керівник Л.Керницька).
Із року в рік у Фестивалі беруть участь учні Бібрської ЗОШ ім.Уляни Кравченко О.Притула,
А.Сорокіна, кер. Н.Добуш, А.Крутій, Х.Царик та дитячий гурт «Веселі нотки», кер.Л.Сурмач
(БДЮТ). Зачарувала своїм співом і найменша учасниця БДЮТ З.Бочуляк, кер.Л.Цюк. Львів’янка
С.Погоріло, солісти з м.Перемишляни брати Андрій та Віталій Гнатяки, О.Ковалів (НД с.Лани),
отець Степан Палій (с.Лани).
«Любов’ю Отчою живу, Я плачу нею і молюся…»
З такими словами зверталися учасники вокального тріо «Любисток» НД с.Свірж, кер.
Г.Кулик. «Наша хата» виконало вокальне тріо НД м.Бібрка, кер.Н.Свіжак у складі М.Швед,
Г.Шевченко та Н.Свіжак.
Уперше гостями були вокальний гурт НД с.Підмонастир (кер.М.Буряк), НД с.Любешка
(кер.М.Мойсей).
Щирі молитви за Господа прозвучали й від гостей із Жидачівського р-ну – співали колективи із сіл Баківців та Репехова.
Двадцять перший Фестиваль Духовної пісні завершився. Директор НД Л.Сурмач подякувала учасникам за пісні, побажала всім зустрітися і в наступному 2018 році.
До нових зустрічей у мальовничому містечку Галичини – Бібрці.
Слава Ісусу Христу!
Директор Фестивалю, художній керівник НД м.Бібрки Наталія Свіжак

Ремонт фасадів центральної частини міста

У центральній частині міста завершено ремонт фасадів, які
фінансували з міського бюджету у 2017 році.
Цього року було профінансовано роботи у 3-х будинках, зокрема на пл. Національного Відродження, 4, Кобзаревому майдані, 2 та на пл. Національного Відродження, 29.
Хочемо зазначити, що до ремонту будинку на пл. Національного Відродження, 29 долучилися мешканці та підприємець,
які дофінансували роботи з утеплення будинку.
Також відомо, що розпочато ремонт фасаду по вул. Весела, 1, який відбуватиметься повністю за кошти власників квартир та магазинів.
Дуже приємно, що мешканці та підприємці беруть активну участь у покращенні зовнішнього вигляду нашого міста. Сподіваємося, що практика конструктивної співпраці втілюватиметься й надалі.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Будуємо тренажерний майданчик

За кошти державного бюджету при співфінансуванні з Бібрського міського бюджету шпильчани отримали тренажери.
Розпочато підготовку основи під тренажерний майданчик силами шпильчан. Дякуємо всім, хто доклався до цього фізично
та фінансово. Просимо молодь підтримати добрий почин. Надіємося, що у Шпильчині прекрасно поєднаються центри духовного та фізичного здоров’я. Особлива подяка депутатові
Верховної Ради Тарасові Батенку та його помічникові Ігорю
Телішевському за сприяння у виділенні коштів для Шпильчини.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

За рахунок коштів державного бюджету розпочинається капітальний ремонт підлоги ІІ поверху Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко. Оскільки цих коштів є недостатньо для
здійснення цього проекту, у бюджеті Бібрської міської ради заплановано співфінансування
ремонту у вигляді субвенції на суму 36 200 грн.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ
Перемишлянський РЕМ ПрАТ «Львівобленерго»
запрошує на роботу:
- майстра виробничої дільниці (місце роботи – м. Бібрка,
вул. Шевченка, 9)

Особливості роботи:
Організація й забезпечення належних безпечних умов праці;
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в зоні обслуговування;
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оперативнотехнічної та звітної документації;
Організація та контроль роботи підпорядкованих працівників.

Вимоги до кандидата:
Освіта: повна або базова вища електротехнічна;
Досвід роботи в електроустановках не менше 2 років.

-електромонтера з експлуатації розподільчих мереж
(місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9)

Особливості роботи:
Обслуговування та ремонт ПЛ 0,4-6-10 кВ;
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу й технічне обслуговування ліній електропередач і трансформаторних підстанцій;
Проведення верхолазних робіт, заміну та встановлення опор.

Вимоги до кандидата:
Освіта: професійна електротехнічна або вища відповідного напряму
підготовки;
Базові професійні знання.

У серпні в Бібрці
народилося 6 діток.
Із них 3 хлопчики
та 3 дівчинки. Батьків вітаємо з народженням немовлят, а малятам бажаємо здоров’я та щасливої долі. Імена
дітей: Давид, Самуїл, Роман, Єва, МартаДарина, Вікторія.

Для підтримки та збереження
цілісності України!
У суботу, 16 вересня, о 19:00 в
м. Бібрці (Народний Дім)
компанія-продюсерський центр «6 Секунд»
у рамках Всеукраїнського туру презентує
нову концертну програму

«ДОРОГА ДО ХРАМУ»

«За тебе все віддам»
володаря двох «Золотих дисків»

Степана Гіги

За участю заслуженої артистки України –
Квітослави і
Будемо раді бачити Вас, якщо Ви відповідаєте цим виЮного містера світу Степана Гіги –
могам!
молодшого
За детальною інформацією звертатись у Перемишлянсь- Замовлення квитків за тел.:
кий РЕМ за тел. 2-11-63, 2-18-63 або у Сектор з підбору
097-90-68-640,
персоналу ПрАТ «Львівобленерго» (032) 239-20-99.
066-084-64-67,
068-68-12-674
Адміністрація Перемишлянського РЕМ

Щиро вітаємо з ювілеєм Михалик
Галину Михайлівну

До уваги вірян

Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки
Четвер, 07.09
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
- 08:00 Свята Літургія на всяке
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
прохання
Господь хай дарує здоров'я і силу,
П'ятниця, 08.09
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
- 08:00 Свята Літургія на всяке
Хай серце у грудях ще довго палає,
прохання
А руки, мов крила, нас пригортають.
Субота, 09.09
- 08:00 Свята Літургія за упокій
Щоб здоров'я було, щоб жили не тужили.
- 20:00 Вечірня
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Неділя, 10.09
Багата душею, метка, роботяща,
- 08:30 Свята Літургія
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!
- 10:30 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія
З повагою та любов’ю дочки, зяті, внуки, свати, - ??:?? Хресна Дорога (час буде
сестра з сім'єю та брат із сім'єю. повідомлено в неділю)
Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

