Громада – великий чоловік
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Україна – це ми. Наше місто – це ми
Закликаємо небайдужих мешканців громади долучитися до
обласних програм та конкурсів. Інформуємо, що зараз триває
прийом заявок на обласний конкурс місцевого розвитку 2018
(конкурс мікропроектів). Подавати заявки можуть органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи,
органи місцевого самоврядування. Є такі пріоритети: школи, заклади дошкільної
освіти, охорона здоров’я, культура, вуличне освітлення, екологічні проекти, інші
пріоритети. Суть Програми: участь громадських організацій, ініціативних груп, активу громад у реалізації проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції обласного
бюджету місцевим бюджетам. Детальніша інформація на сайті Львівської облради
(рішення № 542 від 25.10.2017р.).
Також інформуємо, що завдяки участі в цьому конкурсі за останні 2 роки було зроблено ремонт 2-х кімнат у Народному домі, відремонтовано огорожу в ДНЗ «Сонечко»,
відремонтовано фасади й дах у 2-му корпусі музичної школи, замінено 42 вікна у Бібрській райлікарні.
Також департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації в межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини на
2018-2020 роки оголошує 6 конкурсів за різними напрямками для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету. Подати документи можна в період з 15 січня
до 28 лютого. Детальніше на сайті Львівської облдержадміністрації за лінком:
http://loda.gov.ua/news?id=33045
Також інформуємо, що незабаром Бірська міська рада оголосить міський конкурс
мікропроектів. Детальніша інформація про це буде в наступному числі газети.
Не словами, а ділом доводьмо любов до нашої громади!
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Благодійний вертеп
Цього року наш вертеп відсвяткував маленький ювілей-5років! Він був створений ще
2014р. для відновлення Хресної Дороги. За цей час мінялися деякі актори,слова, а дехто
вже п'ять років поспіль залишає своїх дітей, батьків, родину і йде прославляти народженого Ісуса. Цьогоріч ходили по Загорі,частково по вул.Зарічній, їздили до Львова.
Дуже радо й гостинно нас всюди
приймали. Нехай маленький Ісусик
прийме кожну жертву, хай дарує вашим родинам здоров'я, достаток, мир
і любов. Всі зібрані кошти підуть на
відбудову Хресної Дороги. Всім учасникам вертепу
Я сказати мушу:
Ви зробили найкращий
Дарунок Ісусу!
Ця традиція у нас
Нехай не вмирає,
Хай щороку у вертепі
Христос ся Рождає!
Уляна Стасишин

Волонтерська допомога воякам
ставлення
приватним
підприємцям
м.Бібрки, а саме: Люлик Л., Авраменко
О., Коцюмбас М., Дзяна О., Гуменчук М.,
Махній І., Тихнович М., сім’ям Дмитрів,
Кулик, Чабан, Дзяних, Павлів, Завольській Наталії, Коваль Стефанії (с. Стрілки),
та родині Волович (с.Давидів).
Крім того, у святкові дні спілка ветеранів АТО Бібреччини для саперів групи
гуманітарного розмінування Demining
Team of Ukraine м.Сєвєродонецьк організувала придбання мікроавтобуса RAF.
Особлива подяка за допомогу ветерану
АТО Кузишину Миколі (с. Романів). Також виготовлено та передано низку спецзасобів для виявлення замінованих ділянок.
Упродовж останнього місяця ГФ з ОГП
"БГО "ЗАЛП" , спілка ветеранів АТО Бібреччини та волонтерська група м.Бібрки
провела збір доброчинних коштів на терміновий ремонт перед відправленням у
зону АТО двох волонтерських реанімобілів
медроти 24 ОМБр, що були передані на
початку АТО автомайданом Тернополя та
українською діаспорою Франції. Щира
подяка Бібрському ЛВУМГ, Рівненському
ЛВУМГ, ДП "Бібрський лісгосп", відпочинковому комплексу "Edem Resort Medical
& SPA" та ФОП Авраменко О.Г.

У Святвечір спілка ветеранів АТО Бібреччини, волонтерська група Бібрки, громадське формування з охорони громадського порядку "БГО "ЗАЛП" та представники Української Галицької партії організували вечерю для наших вояків, які не мали змоги провести її в родинному колі.
Кутю, пампухи, солодощі та фрукти доправлено в розташування наших хлопців
із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади м.Львів
На жаль, бібрська громада виявилась
єдиною, яка привітала з Різдвом Христовим дві роти вояків строкової служби 80
ОДШБр.
Велика та щира вдячність за допомогу,
проявлений патріотизм та небайдуже
Депутат Бібрської міської ради Олександр Швець

Цивілізоване поводження з відходами – наш вибір
В останньому числі газети «Погляд» є
стаття «Заздримо сусідам», що стосується придбання автомобілів-сміттєвозів та
вивозу самого сміття в Перемишлянах.
Але ми хочемо цю інформацію подати
більш реалістично.
Дійсно, у Перемишлянах придбали
сміттєвоз марки «Вольво» та МАЗ за кошти державного бюджету та з районного бюджету. Але чому область так допомагає Перемишлянам? Чомусь цього автор статті не вказав чи просто не цікавився! З липня 2017 року м. Перемишляни приймає сміття зі Львова згідно
з меморандумом, який підписав міський
голова (10 тонн на добу). Саме тому з
обласної субвенції кошти надходять на
Перемишлянську міську раду ( КП «Кумунальник») – зокрема, на рекультивацію полігону ТВП, придбання сміттєвозів, які будуть возити сміття зі Львова та
навколишніх сіл. Ніби тут немає нічого

поганого, але Перемишлянський полігон
ТВП розташований за 1.5 км від Перемишлян, недалеко від села Унів, та ще й
на височині. І сміття там накопичується.
Тим самим сьогоднішня влада перекладає проблеми зі сміттям на наступні покоління, бо його згодом потрібно буде
переробити або кудись вивезти. В іншому разі з часом таке сміттєзвалище може стати причиною техногенної чи екологічної катастрофи (як це нещодавно
було в Грибовичах).
І щодо оплати: за вивіз сміття КП «Комунальник» в м. Перемишлянах бере
абонентську плату з кожного домогосподарства щомісячно (тобто вивозять сміття не безкоштовно).
Пригадується, як у 2012 році, коли при
владі були регіонали (котрі зараз так беруться критикувати нову владу), створили комісію для вибору земельної ділянки під так звану «сміттєсортувальну

площадку». Але розглядали тільки один
варіант - кар’єр, який розташований за
0.5 км. від Бібрського міського водозабору (між Бібркою, Ланами та Великими
Глібовичами), де просто мали скидати
сміття з Бібрки та навколишніх сіл. Тоді
завдяки місцевим депутатам районної
ради та тодішнім головам Ланівської та
Великоглібовицької сільських рад вдалося цю аферу зупинити. Сміттєзвалища
не зробили. Якщо б це не вдалося, то ми
б мали ті ж проблеми, що й Перемишляни, та ще й змушені були би приймати
в себе львівське сміття.
Нині ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» вивозить сміття з Бібрки та навколишніх
сіл, ми не залишаємо його на своїй території. Навколишнє середовище не забруднюється, немає штрафів за несанкціоноване сміттєзвалище від екологічної

інспекції (яке постійно сплачувала попередня влада, а зараз ці кошти йдуть на
розвиток нашого міста). Також хочу поінформувати, що з 1 січня 2018 року
законодавчо заборонено захоронення
на сміттєзвалищах несортованих відходів (ст. 32 Закону України «Про
відходи»). Тобто треба мати сортувальні
лінії (що також коштують великих грошей). А порушувати закон ми не маємо
права.
За нашим прикладом щодо вивезення сміття зараз розпочинають
працювати сусідні сільські ради: Великоглібовицька, Ланівська та Стрілківська. Це свідчить про правильність
нашої стратегії поводження з відходами.
Заступник Бібрського міського голови
Іван Гловацький

Як отримувати від життя більше: рецепт щастя від переможниці Премії «Мама року»
(продовження, початок у попередньому числі газети)

– Як ваші рідні та близькі відреагували
на перемогу?
– Коли я повернулася з проекту «Мама
року», звичайно, родичі вітали мене. Вітали також всі знайомі й незнайомі: у місцевій газеті "Бібрські вісті" та в обласній
"Високий замок" було опубліковано замітку про конкурс з моїм фото. Тому ті, хто
не знав про цю новину особисто від мене,
мав можливість дізнатися.
– Як рідні підтримували вашу участь у
проекті?
– Скоріше за все, мої рідні дуже пишаються мною. Часто чую від моєї найменшої дочки Маргаритки, як вона розказує своїм подругам: «А це моя мама на
проекті «Мама року». Я не думаю, що багато моїх родичів за мене голосували (вони
просто не знали). Мені здається, що голосували батьки моїх дітей із садка та знайомі.
– Які емоції ви пережили, дізнавшись, що
потрапили у фінал ?
–
Як я вже казала, Вікторія тримала в
секреті інформацію про мою перемогу та
зробила мені такий сюрприз, коли я прилетіла від моєї дочки Юлії. Я була дуже
здивована, бо насправді ніколи не чула
про такий проект. Тому емоцій було більше пізніше, після бьюті-уікенду, аніж до
проекту.

На проекті всі три дні був дуже піднесений настрій, він дав нам те відчуття щастя та свята, якого ми не отримуємо у звичайному житті.
– Який ваш рецепт щастя?
– Мій рецепт щастя і любові дуже простий :"Віддаючи, ми отримуємо". Як би це
банально не звучало, але це так. Коли ти
все робиш з любов'ю (кожну справу, виховання дітей), то це зовсім не важко.
– Як змінилося ваше життя після участі в
проекті?
– По-перше, підвищилася моя самооцінка. З’явилося бажання багато чого змінити
в собі, аби виправдати довіру моїх прихильників. Хочу втілити в життя те, що нам
радили на тренінгах (зокрема, Олена Іванова). Наприклад, що можна бути одночасно хорошою мамою та паралельно – успішною жінкою. Адже це не всім жінкам
вдається спочатку, материнство забирає
багато часу. Та виявляється, що все нам
під силу. І ми можемо набагато більше,
ніж здається.
У цілому, Премія «Мама року» надала можливість познайомитися з цікавими людьми, мамами та експертами, бути завжди в піднесеному настрої, дивитись позитивно на виклики життя.
Найголовніше для мене, щоб мої діти
завжди думали про мене як про маму, яка
завжди буде поряд, вислухає, порадить та
допоможе.
Надруковано з дозволу агенції
Newsfront PR Agency

КП «Бібрський комунальник» інформує
Мешканці комунальних будинків м. Бібрки були свідками, що в 2017 році проводились
роботи із заміни та встановлення вхідних дверей у комунальних будинках. Двері встановлено якісні, з кодовими замками, що не тільки гарантуватимуть безпеку мешканцям
цих будинків, але й покращать теплоізоляційні показники та естетичний вигляд будівель. Завдяки якісним матеріалам двері з кодовими замками чудово витримують будьякі погодні умови та служитимуть довго.
У 2017 році вхідні двері встановлено у двадцяти семи комунальних будинках. Усі роботи виконані за кошти Бібрської міської ради.
Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» приймає замовлення на встановлення вхідних дверей у 2018 році. При виконанні дохідної частини міського бюджету
роботи будуть продовжені і в цьому році.
У 2016 – 2017 роках завдяки роботам щодо запуску каналізаційної мережі по вул. Кривій, Б. Лепкого, Галицькій та Стуса до системи централізованого водовідведенняпід’єднано 130 нових абонентів.
Керівник КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка

27 січня (субота) 2018р. о 17:00 годині в Народному домі м. Бібрки відбудеться концерт
Національного академічного ансамблю пісні
і танцю «Гуцулія» з різдвяною програмою.
Квитки (50; 60; 70 грн.) можна придбати в Народному домі.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Прогноз погоди

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:

З ЮВІЛЕЄМ ТЕЛІШЕВСЬКУ
ОЛЕКСАНДРУ ЄВГЕНІВНУ
Бажаєм, подруго, чого тобі треба:
Хай сонечко світить із синього неба,
Хай доля дарує щасливого віку,
Здоров'я і сили, і ласки без ліку,
Оселю твою обминають тривоги,
Під ноги лягають широкі дороги,
І серце твоє зігріває тепло,
Назавжди в душі поселилось добро!
З повагою
подруга Орися

Четвер, 11.01
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
П'ятниця, 12.01
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 13.01
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 14.01
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
Дизельне паливо (ДП
Євро -5) за низькими цінами!!!
м.Бібрка,
вул.Галицька,162
(на виїзді з Бібрки за мотелем "Під лісом")
ТзОВ"OFG.GRUP
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