Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Відбудова Хресної дороги в Бібрці триває
Цьогорічний сезон відбудови Хресної дороги був
дуже продуктивним. Роботи розпочалися 3 червня
і тривали до 21 жовтня. Усього відпрацювали 19
субот. За ці дні було зроблено: залито платформи
під 8-му та 9-ту стації; встановлено хрести на 6-й,
7-й і 8-й стаціях; встановлено вказівники на Хресну Дорогу у ключових точках міста; залито платформу й опорну стіну та встановлено гранітну
табличку зі вступною молитвою; вмонтовано таблички з молитвами на 1-й, 2-й і 3-й стаціях; встановлено балясини на 3-й і 4-й стаціях; встановлено та підключено ліхтарі на 6-й, 7-й, 8-й та 9-й
стаціях; облицьовано каменем та накрито черепицею опорну стіну біля вступної таблички, а також
біля 2-ї, 3-ї та 4-ї стацій; розплановано територію
між 7-ю і 10-ю стаціями: залито малі платформи і встановлено лавки біля 3-ї, 6-ї та 8-ї
стацій;озеленено територію навколо 6-ї стації. Нині ми маємо 6 освячених стацій, із них
перші чотири повністю завершені. Попереду ще багато роботи, але ми віримо, що з Божою допомогою і жертовністю небайдужих людей ми завершимо розпочату справу. Хочу
від імені громади нашого міста щиро подякувати всім, хто долучився до відбудови Хресної дороги будь-яким чином: чоловікам, які важко і цілком безкорисливо працювали; жінкам, які готували обіди; жертводавцям, які долучилися коштами, матеріалами чи технікою. Особлива подяка сім’ям, які повністю за власний кошт відновлюють 6-ту, 7-му та
9-ту стації. Бог обов’язково віддячить сторицею за ваші добрі справи!
Іван Леснік

На черговій сесії Бібрської міської ради
27 жовтня 2017 р. відбулося засідання чергової ХVІІІ–ої сесії Бібрської міської ради
VII демократичного скликання. У порядку денному сесії – зміни до бюджету Бібрської
міської ради на 2017 рік, що стосувалися виділення коштів для ДНЗ «Сонечко», коштів
для оплати за технічний нагляд за об’єктом «Будівництво спортивного майданчика зі
штучним покриттям на території ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко», закупівлі матеріалів для проведення поточного ремонту покрівлі будинку на вул. Шевченка,33 та часткового поточного ремонту покрівлі будинку на вулиці Уляни Кравченко,9,
для закупівлі вхідних дверей у комунальні будинки, для закупівлі спортивного взуття для
футбольної команди м.Бібрки, а також виділення субвенції на утримання фінансового
управління Перемишлянської РДА.
Рада також одноголосно проголосувала за надання фінансової допомоги п’ятьом нашим мешканцям.
Своїми рішеннями рада гарантувала співфінансування проектів з будівництва каналізаційної мережі по вулиці Івана Франка та ремонт каналізаційної мережі у парку по
вул.Галицькій у м.Бібрка, що подаються на конкурсний відбір проектів природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватись з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році. Також були внесені зміни в попередні
рішення Бібрської міської ради, що стосувались об’єднання громад, персонального складу виконавчого комітету, а також надано назви новоутвореним вулицям у садових товариствах на території Бібрської міської ради. Останнім своїм рішенням Бібрська міська
рада намагається допомогти мешканцям садових товариств стати повноцінними громадянами Бібрської територіальної громади. Принагідно звертаємось до керівництва са-

дових товариств надати
виконавчому комітету Бібрської міської ради інформацію для присвоєння земельним ділянкам у садових товариствах окремих адресних номерів.
Рада також затвердила проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування багатоквартирних
житлових будинків по вул.Уляни
Кравченко, Обширна та включила
цю земельну ділянку до переліку
земельних ділянок, права оренди
на які підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону.
Надіємось, що земельний аукціон
буде успішним і незабаром на цій земельній ділянці виростуть комфортабельні будинки,
які стануть окрасою нашого міста.
Бібрська міська рада на цій сесії розглянула також понад 60 земельних питань, більшість з яких отримала позитивні рішення.
Секретар Бібрської МР Надія Федущак

Змінимо Україну разом
У контексті загальнодержавного проекту «Схід і
Захід разом» у ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко» з 23 до 29 жовтня перебували
делегати-вчителі з Луганської області:учитель фізики Бакланов О.О. і вчитель хімії
Бакланова Д.С. Упродовж тижня вони обмінювалися педагогічним досвідом із колегами нашої
школи.
Було заплановано та зреалізовано такі заходи:

ознайомлення з найвизначнішими місцями
м.Бібрки;

відвідини музейної кімнати імені Уляни Кравченко (провела вч. Довгаль О.В.);

проведення уроків (7-А кл., фізика, вч. Тимків Н.П.; 8-В кл., хімія, вч. Чубій О.Р.;
11-Б кл., астрономія, вч. Тимків Н.П.);

поїздка до Львова (Оперний театр, площа Ринок, «Майстерня шоколаду», «Копальня
кави», перегляд вистави «Мина Мазайло» у Львівському театрі ім. М.Заньковецької);

екскурсія до м.Тернополя;

круглий стіл (спільне засідання МО вчителів природничо-математичних дисциплін
під керівництвом Тимчишин О.С., учителя-методиста);

перегляд кінофільму «Сторожова застава» (м.Львів);
В останній день перебування в нашій школі луганчан з ними поспілкувався міський голова п.Р.Гринус, який вручив гостям пам’ятні подарунки.
Учителі ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» вдячні настоятелям храму
Св. Миколая та Анни отцям Мар’янові й Едварду за їхню допомогу в облаштуванні комфортних умов для гостей зі Сходу.
Перебування луганчан у Галичині сприятиме налагодженню позитивної співпраці між
педагогами Сходу та Заходу для збереження єдності української держави.
Наталія Тимків
PS. Учитель історії нашої школи Лідія Шах також узяла участь у проекті «Схід і Захід разом».
Репортаж про перебування педагога в Луганській області читайте в наступному числі газети.

Об’єднання громад, проблеми і шляхи їх розв’язання
Об’єднання громад у Бібрську об’єднану територіальну громаду пройшло наступний,
другий етап об’єднавчого процесу. Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» надали згоду об’єднатись у Бібрську
об’єднану територіальну громаду громади сіл Велико

глібовицької сільської ради, Ланівської сільської ради, Романівської сільської ради, Свірзької сільської ради, Стрілківської сільської ради, міста Бібрки й села Шпильчини Бібрської
міської ради.
Проекти
рішень
«Про
добровільне
об’єднання територіальних громад були винесені на громадські обговорення та на сесії
сільських та Бібрської міської рад. Усі ради
проголосували за схвалення цих проектів.
Прийняті проекти рішень були подані до
Львівської обласної державної адміністрації
для надання висновку щодо їх відповідності
Конституції та законам України і при позитивних висновках повинні були повернуться
назад – на розгляд рад, які схвалювали ці
проекти. На жаль, подані документи були повернуті радам через невідповідність назви
«село Серники» офіційній назві «село Сірники», розміщеній на офіційному порталі Верховної Ради України п. 3 «Населені пункти
Львівської області. Райони» (№ населеного пункту 1053) Адміністративно-територіального
устрою Львівської області (п.2.13). Доводжу
до відома громад усіх рад, які об’єднуються,
що в рішеннях усіх рад є село Серники, бо
рішення про об’єднання для усіх рад містять
практично однаковий текст. Документи на
зміну назви села у зворотному порядку «Сірники на Серники», подані Ланівською сільською радою, давно є у профільному комітеті Верховної Ради України; ця зміна має бути
проголосована на сесії Верховної Ради, але процес затягується. Для того, щоб не зупиняти процесу об’єднання, усі названі вище сільські і Бібрська міська ради на своїх найближчих сесіях повинні внести зміни до рішень щодо об’єднання громад, а саме, замінити у текстах рішень «село Серники» на «село Сірники», а також голови рад повинні внести аналогічні зміни у свої розпорядження, що стосуються об’єднання громад. Бібрська
міська рада на своїй сесії 29 жовтня 2017 року своїм рішенням № 910 внесла такі зміни.
Оскільки об’єднання громад – це злагоджена робота всіх громад і рад, які йдуть на
об’єднання, пакет документів про об’єднання громад буде поданий повторно до Львівської обласної державної адміністрації тільки тоді, коли всі ради проголосують за внесення
названих вище змін.
Громади до об’єднання рухаються швидко, якщо їхні ради не вносять особливих коректив у тексти рішень і сесії збираються вчасно. Будемо надіятися, що цей етап
об’єднання ми пройдемо швидко.
У нас усе вийде, коли ми будемо разом!
Секретар Бібрської МР Надія Федущак

ОГОЛОШЕННЯ
10 листопада о 17-й годині у приміщенні Бібрської музичної школи в рамках проекту «Бібрка на перехресті віків» відбудеться захід «Повернення забутих
імен». Гостинно запрошуємо всіх охочих!
Директор музичної школи Іван Герчаківсьий


СПІВЧУТТЯ
Бібрська міська рада й депутатський корпус висловлюють щире
співчуття Папіж Галині Богданівні з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

День донора
9 листопада (четвер) із 10 до 14 год у приміщенні Бібрської поліклініки буде проводитися "День донора" . Усім небайдужим людям, хто бажає здати кров на лікування хворих ,
приходити натще. Після цього кожному видаються довідки (оплачувана відпустка) на 2
дні на роботу, яку можна додати до основної відпустки, або відразу оплачується за основним місцем праці. Також видається талон на харчування. З узятої крові виробляється
еритромаса, свіжозаморожена плазма крові. Будьте свідомі та не байдужі до здоров'я
та проблем інших людей. Станьте почесним донором.
Головний лікар Бібрської РЛ Ігор Курч

ПОДЯКА
Дякуємо команді ФК «Захід» м. Бібрки за ідею та придбання столів, сіток та ракеток для настільного тенісу,
які вже розміщені у навчальних закладах міста Бібрки
та села Шпильчини. Сподіваємось, цей спортивний інвентар буде активно використовувати наша молодь.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

ПОДЯКА
Від щирого серця висловлюю велику подяку і вдячність мешканцям міста Бібрки, меру міста Гринусу Роману і його колегам, всім сусідам, друзям, знайомим
і просто небайдужим людям, які молилися за моє здоров’я, підтримували фінансово й морально.
Також щиро дякую отцям Миколі і Зеновію за їхні духовні молитви.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і всіх береже!
Жителька м.Бібрка Бориско Ганна Михайлівна.

До уваги вірян
ОГОЛОШЕННЯ
14 листопада – Усесвітній день Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки
цукрового діабету.
Четвер, 2.11
З 1 листопада щочетверга і щосуботи в
магазині «Оптика» (вул. Генерала Тарнавського, 16) офтальмолог здійснюватиме безкоштовний огляд хворих на цукровий
діабет.
18 листопада (субота) – безкоштовна
консультація ендокринолога.
Тел. для запису: 067-793-26-19

Запрошуємо дітей віком від 3-х років у
дитячий
розважальний
центр
«Arcobaleno». У нас ви зможете побавитися,
відсвяткувати дні народження. Також
набираються групи дітей віком від 3-х років
на загальнорозвивальні заняття й уроки
англійської мови.
Чекаємо на Вас за адресою: вул. Слюсарська 2, (2 поверх магазину «Епіцентрик»),
тел.: (063) 213 86 56, Інга.

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Свята Година
П'ятниця, 3.11
- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 4.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 5.11
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія з катехизацією
дітей

У неділю, 19 листопада, у Народному домі («Просвіті») м. Бібрки відбудеться концерт НаціоУ четвер 26.10.2017 р. знайдено пакет з нального академічного ансамбособистими речами і покупками. Просимо лю пісні і танцю «Гуцулія». Варвласника звернутися до продавців магазину
«Епіцетрик».

тість квитка – 50 гривень. Замовлення
квитків за телефоном 097-90-68-640

