Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ВІТАЮ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
У цьому номері
Вітаю з днем незалежності
України!
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День Незалежності у Бібрці

1

Працюємо з громадою

2

121 об’єднана громада чекає
перших виборів

2

Волонтерська подяка

2

КП «Рідне місто» інформує

3

Подяка

3

Підписано угоду між Пенсійним фондом і Бібрською

3

Фотофакт

2,3

Оголошення
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Дорога громадо! Щиро вітаю з
Днем Незалежності та святом Державного Прапора України!
З кожним роком Україна змінюється, попри всі труднощі наша
Держава міцніє та розвивається.
Згадаймо в ці дні будівничих Української державності та незалежності, які виборювали свободу
та волю для українського народу.
Схилімо голови у шані перед пам’яттю славетних Героїв, помолімося
за їхні душі, будьмо гідними їх мужності, незламності духу та віри у
світле майбутнє України.
Бережімо рідну землю, захищаймо
цілісність Української держави,
вільний вибір нашого народу, гуртуймося проти ворога, який зазіхнув на нашу незалежність та свободу. Працюймо самовіддано та натхненно на розвиток України, її

розбудову та цінуймо найдорожче –
нашу Віру, Родину, Мову та Державу.
Боже, збережи та захисти Україну.
Дай сили втілити наші прагнення
та надію – жити в мирі, злагоді,
щасті та достатку, дарувати любов,
творити добро!
Слава Україні! Героям слава!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ДИТЯЧОГО МИСТЕЦТВА «БАРВИ ЛІТА»,
присвячений Дню Незалежності України,
відбудеться 24 серпня
на літній сцені Народного дому м.Бібрки
У програмі:
• 17,00—гала-концерт (нагородження та виступи фіналістів)
• 18,00—Всеукраїнська молитва за Україну
• 18,10—продовження гала-концерту
• 21,00—танці просто неба. (Гурт «Тріо-ла»)
Спеціальний гість програми—Михайло Мирка (суперфіналіст програми «Голос країни»)
Оргкомітет фестивалю
24 серпня у центральному
24 серпня о 10. 30 відбудеться парку міста відбудеться воурочисте сходження до лонтерська збірка, присХреста Незалежності на вячена Дню Незалежності.
Усі кошти будуть спрямовагору Щеку.
ні на допомогу нашим захисникам.
Початок збірки о 15.00

25 серпня о 12 годині у костелі святих Анни і Миколая відбудеться концерт
органної музики за участю відомої органістки
Олени Мацелюх.
Вхід вільний
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ПРАЦЮЄМО З ГРОМАДОЮ
Шановні мешканці нашого містечка. Інформуємо, що завершена
реалізація обласного мікропроекту
«Капітальний ремонт тротуарів по
вулиці Грушевського (з початку
вулиці Грушевського по парних та
непарних номерах будинків 11 та
№14»). У місцевій жовтій пресі одразу взялися за критику, чому не
поміняли бордюрів, чому їх не поставили туди чи сюди. Тож хочемо
вас, шановні «півні», проінформувати, що в проектно-кошторисну
документацію не входила заміна
бордюрів. Загальний кошторис
на суму 299 633,00 грн., кошти
місцевого бюджету 88 420,50 грн.
обласного бюджету 149 817,00 грн.
та кошти громади 61 396 грн. Цікаво, чи пан «півень» додав хоча б
одну копійку. А заміна бордюрів

не проводилась тому, що довелось би руйнувати асфальтне
покриття автодороги.
Також є добра новина щодо міського конкурсу мікропроектів: зокрема, закупівля медичного пристрою «напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор» на суму 63 665
грн. (кошти громади 20 000 грн.,
решта – кошти міської ради)
перебуває на завершальному етапі: з фірмою-постачальником підписаний договір і до кінця цього
місяця медичний пристрій буде в
Бібрській районній лікарні. Придбання такого пристрою дозволить
покращити якість надання медичних послуг мешканцям Бібреччини.

П

ФОТОФАКТ

роводиться благоустрій
клумби біля центрального
міського парку

Виконавчий комітет БМР

121 ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА ЧЕКАЄ ПЕРШИХ ВИБОРІВ
На призначення Центральною
виборчою комісією перших виборів голів громад та місцевих депутатів чекає вже 121 об’єднана територіальна громада (ОТГ). До
складу цих ОТГ увійшли 511 громад - сільських, селищних, міських рад. Ще 55 громад приєдналися до 37 з уже існуючих ОТГ і
теж готові до виборів.
«У громадах, які об’єдналися чи
приєдналися і чекають на перші
вибори, мешкає 1 мільйон 318
тисяч людей. Вони підтримали
реформу, об’єдналися, а отже хочуть, щоб зміни у їхніх селах і містах нарешті почались, як це відбувається у вже створених 705

*************

об’єднаних громадах. Ніхто і ніщо
не має стати їм на заваді», - зазначив перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода.
Як відомо, ЦВК знайшла причину не призначити вибори в ОТГ
на жовтень цього року, але вони
ще можуть відбутися в листопаді
чи грудні.

ЦВК на своєму засіданні, що
відбулось 16 серпня, навіть не
взялась до розгляду питання
про призначення перших виборів ОТГ на жовтень 2018 року. Тобто 121 потенційна громада позбавлена свого права
на об’єднання. Своє обурення
щодо такого свавілля висловили вже голова уряду В. Гройсман, народні депутати, голови
облрад, громадські активісти.
Сподіваємось, що ЦВК припинить саботування та признаЗа матеріалами сайту чить вибори ще в цьому році
decentralization.gov.ua
Наш кор.

ВОЛОНТЕРСЬКА ПОДЯКА
Висловлюємо подяку всім небайдужим людям ,які долучилися
до чергової поїздки волонтерів
Народної Самооборони Львівщини в зону бойових дій на Сході
України.
До збору частувань для наших
хлопців приєдналося дуже багато
жителів Бібреччини, а зокрема
люди з населених пунктів
с.Підгородище,
с.Лани,
с.Серники, с. Свірж ,с.Св Глібовичі,с.Стоки,с.Великі Глібовичі,
с .
М а л і
Л а н ки ,с.Любешка,с.Стрілки,
с. Шпильчино і також м.Бібрка.
Дуже дякуємо Іванові Лесніку,
який люб'язно погодився доправити все зібране на волонтерську

кухню, та Іванові Гловацькому за
допомогу з доставкою вареників і
посилок до фури, яку вже сьогодні
завантажують на Схід.
Дякуємо п .Ігорю з Куликова за
велику кількість ковбаси.
Володимире Мороз і Богдане
Поглод, спасибі за 120 л смальцю
для заливання вареників.
За 20 шт. синьо-жовтих прапорів дякуємо керівнику Народного
Дому м.Бібрка Люся Сурмач.
Вони будуть передані нашим воякам.
Надіє Дяків, щиро дякуємо за
те, що вже кілька років у квартирі
твоєї бабусі ми маємо можливість
робити збірки для потреб наших
захисників на Сході України...

Щиро дякуємо всім, хто сьогодні
допомагав все принесене посортувати і спакувати, а зокрема меру
нашого міста Роману Гринусу, а
також іншим: Сергій Дзядик, Ігор
Цветков,Тарас Лелюх,Уляна Стасишин,Оксана Гловацька,Іра
Єдинак, Микола Рей, Іванна Орищук, Ростик Цветков, Ігорчик
Стасишин, ДанаЗаставна, Матвій
Леснік
Щасливої дороги волонтерам!!!
Смачного нашим хоробрим захисникам!!! Повертайтеся з перемогою!!!
Разом ми сила.
Оля Зборівська
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РІДНЕ МІСТО» ІНФОРМУЄ
Щоденно проводиться прибирання та підмітання вулиць, очищення сміттєвих урн та вуличного
сміття. Вище вказане очищення
урн, хочу Вам сказати, справа не з
легких. Зараз поясню, чому саме.
У вуличних урнах у здоровому та
культурному суспільстві лежать
обгортки від цукерок та морозива,
пляшки від води та напоїв та інше, що можна нести в руках на
вулиці, споживаючи в їжу та втамовуючи спрагу, а відходи викидаються в урну. А в наших урнах є
все, що тільки можна уявити та
те, що не підлягає уяві. Не зважаючи на те, що побутове сміття з
домогосподарств вивозиться за
графіком спеціалізованим транспортом, наші мешканці виносять
сміття з дому і викидають в урну.
Викидають, як правило, в темну
пору доби, щоб ніхто не бачив. Але
це ж неправильно. Урни в нас не
закритого типу, тому через ніч
вуличні пси мають багато роботи:
виймають, роздирають та розтягують вміст пакетів по всій території
вулиці та парку. От і виходить, що

ПОДЯКА
Висловлюємо щиру подяку Державному підприємству “Бібрське
лісове господарство” та приватному підприємцю Ружніцькому
Олександру за подарований ними посадковий матеріал для центральної міської клумби

Виконавчий комітет БМР

З

зранку, ідучи на роботу, а особливо в неділю по дорозі до церкви,
всі спостерігають не дуже приємну
картину. Потім хитають головами
і нарікають на комунальні служби, що ті нічого не роблять. А в
прибиральників вулиць може бути хоч один вихідний? Чи, може ,вони повинні працювати цілодобово без вихідних, так би мовити 24/7? І то, напевно, не встигали
б прибрати в одному кінці вулиці,
як в іншому вже насмітили.
Втомилася повторювати, що чисто не там де прибирають, а там,
де не смітять. Одні «дуже мудрі»
люди одного разу сказали, що якби не було сміття, то наші працівники отримували б зарплату ні за
що. Повірте мені, що благоустрій
міста складається не тільки з прибирання сміття. Роботи є багато і
на кожний день.
Також працівники підприємства
проводять покіс трави та чагарнику на території вулиць та парків
м. Бібрки.
Окрім того, проводиться викошування трави та чагарнику на місь-

кому кладовищі. Прибираються
території, вільні від поховань, та
пішохідні алеї. Прохання до
містян: на кладовищі коло могил
Ваших родичів обкошуйте та прибирайте власними силами. Викошену траву та бур`ян викидайте у
сміттєві загорожі, а не в металеві
баки.
Було освітлено територію ігрового майданчика по вул. Птахівнича, наступний у черзі ігровий майданчик по вул. Лесі Українки.
Проведено встановлення ліхтарів
вуличного освітлення по вул. Винниченка, вул. Лисенка та вул. Галицькій, замість розбитого під час
аварії. Проводиться заміна лампочок вуличного освітлення, які
вийшли з ладу (особливо під час
останньої грози).
Також прошу містян повідомляти
мерію та КП про факти нищення
міського майна. Зараз такі випадки почастішали. Нещодавно вандали пошкодили навіть туалет на
кладовищі.
З повагою директор
КП Рідне місто О. Боднар

ПІДПИСАНО УГОДУ МІЖ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ І
БІБРСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
З метою підвищення якості обслуговування громадян між головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області
та Бібрською міською радою підписано угоду про співробітництво
та організацію взаємовідносин у
сфері надання соціальних послуг.
Згідно цієї угоди, спеціаліст Пере-

ФОТОФАКТ

авершується реалізація мікропроекту
"Облаштування коворківонгового простору в ОЗНЗ "Бібрська ЗОШ імені Уляни
Кравченко"

В

мишлянського відділу обслуговування (сервісного центру) Пенсійного фонду кожного другого і четвертого четверга місяця з 9:30 до
13:00 буде обслуговувати громадян у м. Бібрка.
Про адресу і час початку обслуговування громадян виїзним спеціалістом ми повідомимо додатково.

ФОТОФАКТ
ідкриття фестивалю "Барви літа" в Народному домі
м. Бібрки

4

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №131, 23 серпня 2018 р.

У суботу, 25 серпня, на базі відпочинку «Мостище»
відбудуться святкові спортивнорозважальні заходи
Програма свята:

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

•

11:00-18:00
турнір з пляжного волейболу.

•

18:00-03:00
козацькі забави, пінне шоу
та дискотека.

Від усього серця вітаю вас з Днем Незалежності України!

Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутні покоління, про
нашу відповідальність перед історією.
З нагоди величного свята бажаю вам, шановні земляки, міцного здоров’я, родинного щастя, мирного неба
над головою, злагоди й добробуту.
День прийдешній нехай дарує всім світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до будівництва нашого рідного дому, ім’я якому – Україна.
Юрій Прончак, голова «Батьківщини» Перемишлянщини

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 24.08 (День Незалежності)
- 09:00 Урочиста свята Літургія;
похід до Хреста Незалежності з
іконою
- 18:00 Матері в молитві
Субота, 25.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Молебень з іконою ВоляДовголуцької Матері Божої біля
каплички в центрі
Неділя, 26.08
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 19:00 Жива Вервиця
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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