Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ЗВІТ БІБРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОМАНА ГРИНУСА ТА ЙОГО
КОМАНДИ ЗА 3 РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Продовження (початок у попередньому числі газети)
-Виготовлено містобудівну документацію «Історико-архітектурний
опорний план м.Бібрка» як невід’ємну складову Генерального плану м.Бібрка.
- завершується робота над Генеральним планом м.Бібрки.
Екологія:
- Впорядковано систему централізованого вивозу твердих побутових відходів;
- запроваджено систему роздільного сміттєзбирання;
- Побудовано нові мережі для каналізаційних стоків;
- Здійснено висадку нових зелених насаджень.
Культура
Зроблено реконструкцію міжбудинкових стін по вулиці Генерала Тарнавського й нанесено зображення у стилі «стрит-арт»;
На фасаді Будинку дитячої та
юнацької творчості встановлено
пам’ятну дошку на честь 100річчя з дня смерті І. Франка, на
кінотеатрі та міськраді встановлено меморіальні таблиці на честь
видатних історичних подій;
Встановлено пам’ятний знак

на честь Героїв Небесної сотні (на
Кобзаревому майдані)
Організовано 36 кінопоказів
просто неба (в рамках проекту
«Літній кінотеатр»);
Встановлено карту та вказівники поховань відомих людей Бібреччини на міському кладовищі;
Проводяться: Щорічні фестивалі:
«Барви літа» (координатор –
Сурмач Л.)
«Фестиваль духовної пісні та
Божого слова» (координатор –
Свіжак Н.)
Бібрецькі
фестини
(координатор – Довгаль О.)
Щорічні заходи до Дня Незалежності України, Дня Конституції України, Ушанування пам`яті
Тараса Шевченка, Дня захисника
України, ушанування пам’яті
жертв Голодоморів, Дня Соборності, Дня Героїв, Днів пам’яті
Героїв Крут, День ушанування
Героїв Небесної сотні, Дня
Гідності.
Постійна співпраця з Львівською волонтерською кухнею
та Народною Самообороною

Львівщини;
Запро вадже но спортив но патріотичний захід на честь Григорія Пісецького - волейбольний
турнір імені Г. Пісецького.
При Народному домі працюють
творчі колективи: Народний жіночий хор «Горлиця» (керівник Л.
Хомутник), Народна хорова капела «Бібрчани» (керівники М. Наконечний, К.Чабан К.М.), Народний ансамблю пісні і музики
«Кладочка» (керівник І. Дікало,
Рядова В.М.), Зразковий вокальн и й
а н с а м б л ю
«Мальви» (керівники Л.Сурмач,
М.Береза). На громадських засадах при НД м.Бібрка працюють
Продовження на 2-й сторінці

НЕ ПРОДАВАЙСЯ!
Із сіл громади почала надходити тривожна інформація: один з
кандидатів на голову ОТГ масово скуповує голоси виборців
за 500 гривень. Мешканці, будьте пильні! Окрім того, що ви
стаєте співучасниками кримінального злочину, також ви продаєте не тільки своє майбутнє, але й майбутнє свої дітей. Бо після виборів ті, що сьогодні вас купили, вкрадуть у сотні разів більше. Вони відберуть у вас усе: землю, ліс, свободу, майбутнє
ваших дітей.
Майбутнє громади залежить від кожного виборця. Прийдіть на
вибори 23 грудня і проголосуйте не за гроші, а по совісті!

НЕ ПРОДАВАЙТЕ СВОЮ ДУШУ, НЕ ПРОДАВАЙТЕ СВІЙ ГОЛОС, ЗРОБІТЬ ТАК, ЩОБ ВИ
НЕ МУСИЛИ ВСТИДАТИСЯ КОЛИСЬ ПЕРЕД СОБОЮ, ПЕРЕД СВОЇМИ ДІТЬМИ Й ОНУКАМИ ЗА ТЕ, ЯК ВИ ПОВОДИЛИСЯ...
ЛЮБОМИР ГУЗАР
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Початок на 1-й стор.
такі гуртки: вокальний ансамбль
«Веселі нотки» (керівник
Л.Сурмач), вокальне тріо, фольклорний ансамбль «Веснянка», гурток художнього слова, драмгурток
(керівник Н.Свіжак), вокальний
гурток (керівник В.Андрушко),
хореографічний ансамбль
"Намисто" (дві групи, керівник
М.Ковалів).
За звітний період на сцені Народного дому виступило 14 професійних колективів.
Зроблено 30 виїзних концертів –
Пишн іц а (По льща) , м.Ху ст
(Закарпатська обл.), м.Львів,
м.Буськ, м.Броди, м.Дашава,
м.Перемишляни, м.Пустомити,
с.Подусільна, с.Стрілки, с.Свірж,
с.Великі Глібовичі, с.Підмонастир
та ін
Організовано та проведено 135
різнопланових заходів:
Футбольні здобутки
Бібрську громаду представляють
дві команди: ФК Шпиль
с.Шпильчина та ФК Захід
м.Бібрка.У дебютному чемпіонаті
ІІІ ліги Львівської області у 2018
році команда ФК Шпиль
с.Шпильчина достроково, за один
ту р до заве рше ння, стала

чемпіоном.
У Бібрці офіційно
відкрито Дитячу футбольну школу
«Лідер»
Інше:
Серед невиконаних залишились
будівництво громадського туалету
(заплановано на 2019 р.) та міські
дороги. Щодо туалетів, тимчасовим вирішенням стало відкриття
туалетів у міській раді та Народному домі. З дорогами: вдалось
провести поточні ремонти в значній частині міста, проте ідеальними, звісно, їх не назвеш. Для цього залучатимемо кошти з усіх можливих джерел.
Дякую за плідну співпрацю
Львівській обласній державній
адміністрації, Львівській обласній
раді, народному депутатові України Тарасу Батенкові, Перемишлянській районній державній адміністрації та всім, хто долучився до
розвитку нашої громади. Дякую

Стах Ігор Ярославович – член
виконкому БМР. м. Бібрка. Перший номер у списку
Герчаківська Ірина Михайлівна - Заступник директора ОЗНЗ
“Бібрська ЗОШ ім. Уляни
Кравченко”. Округ №1
Шах Лідія Тарасівна - Учитель. ОЗНЗ “Бібрська ЗОШ ім.
Уляни Кравченко”. Округ № 2
Довгаль Оксана Володимирівна - Учитель. ОЗНЗ “Бібрська
ЗОШ ім. Уляни Кравченко”.
Округ № 3
Поберейко Володимир Данкович - Начальник відділу ПЗЦЗ
ЦО ЗЦЗ. ГУ ДСНС України у
Львівській області. Округ № 4
Ковальський Ігор Петрович Майстер. МКП “Комунальник”.
Округ № 5
Портухай Маряна Михайлівна - Державний реєстратор. Виконавчий комітет Бібрської МР.
Округ № 6
Зань Ірина Андріївна - Підприємець. Підприємець. Округ № 7

Кошла Володимир Володимирович - Менеджер з реалізації.
Інформаційне агентство МедіаЗахід. Округ № 8
Шулим Ірина Дмитрівна Інженер з ІД СІ ВТВ. ПАТ
“Львівгаз”. Округ № 9
Зборівський Роман Євстахович - Виконавець культу. Церква
св. мучениць Віри, Надії, Любові
та їх матері Софії с. Волове. Округ
№ 10
Наугольник Володимир Михайлович - Тимчасово не працює.
Округ № 11
Зань Леся Богданівна - Бухгалтер. КП “Рідне місто”. Округ №
12
Шулим Іванна Ярославівна Тимчасово не працює. Округ № 13
Милян Олег Романович - Тимчасово не працює. Округ № 14
Задерецький Богдан Ярославович - Охоронець. ДП “Бібрське
лісове господарство”. Округ № 15
Люзняк Зіновій Іванович Тимчасово не працює. Округ № 16

нашим підприємцям, які створюють робочі місця і платять податки, без яких наша громада не могла б існувати, небайдужим мешканцям, які вкладають свої кошти,
час і зусилля для того, щоб наше
місто стало кращим, працівникам
апарату міської ради, депутатам
та членам виконавчого комітету
Бібрської міської ради, працівникам бюджетних установ міста, комунальних підприємств, усім, кому не байдуже наші місто Бібрка
та село Шпильчина.
Дякую своїй команді однодумців,
які допомогли виконати цей великий об’єм роботи, допомагаючи у
написанні державних, обласних
та міських проектів, для яких
залучено кошти з різних джерел.
Це ще раз доводить, що «Разом –
ми сила!». Сподіваюсь, що після
створення Громади все більше людей буде долучатися до її розвитку, адже можливість є у всіх. Я
вважаю, що за цей короткий час
зроблено багато роботи, проте завдяки об’єднанню фінансових і
людських ресурсів у майбутньому
можна зробити набагато більше.
З повагою і вдячністю Бібрський
міський голова Роман Гринус

Хамуляк Микола Іванович Підприємець. Округ № 17
Мороз Ірина Мирославівна Вихователь. Під’ярківська філія
ДНЗ “Дзвіночок” с. Коросно.
Округ № 18
Головацький Віктор Володимирович - Тимчасово не працює.
Округ № 19
Йовчик Олег Дмитрович Підприємець. Округ № 20
Гутник Роман Петрович Тимчасово не працює. Округ № 21
Тернавчук Микола Миколайович - Підприємець. Округ № 22
Смардз Оксана Богданівна Тимчасово не працює. Округ № 23
Михаліна Любов Леонідівна Провідний фахівець. Львівський
МЦЗ. Округ № 24
Василик Іван Григорович Тимчасово не працює. Округ № 25
Гірняк Василь Леонтійович Майстер. Львівський облавтодор
Філія Стрийська ДЕД. Округ
№ 26
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ереконаний, що працювати в об’єднаній територіальній громаді мають професіонали, які досягли
певних успіхів у своєму житті і здатні зробити успішною свою громаду та людей, що в ній живуть. Саме до
таких людей належить команда УКРОПу на чолі з Ігорем Курчем.
Мало бути патріотом на словах – гучні заяви зазвичай
не мають ані користі, ані результату. А от щодня працювати: вперто, навіть малими кроками, але йти до реалізації обіцяного - це прояв справжнього патріотизму.
Тому, коли мене питають, що я думаю про ту чи іншу
людину, маю одну відповідь: судіть за справами. З упевненістю можу сказати, що, віддаючи свій голос за
цю команду, - не шкодуватимете про свій вибір”
Народний депутат України Тарас Батенко, голова партії "Українське об'єднання патріотів—УКРОП"
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
КАНДИДАТІВ:
Курч Ігор Миколайович – головний лікар Бібрської РЛ. Перший номер у списку кандидатів до
Бібрської об’єднаної громади.
Баб’як Андрій Васильович –
завідувач кафедри оперативнорозшукової діяльності ЛДУ
внутрішніх справ – округ №6
Боднар Василь Михайлович –
вчитель Бібрської ЗОШ – округ
№4
Бойко Ольга Євстахівна –
пенсіонер – округ №11
Горішна Марія Любомирівна –
завідувач відділення поштового
зв’язку с. Підгородище – округ
№11
Гриновець Іван Григорович –
слюсар Перемишлянського
відділення ПАТ «Львівгаз» - округ
№19
Дмитрук Ігор Володимирович
– начальник охорони Бібрської
ЛВУМГ ПАТ «Укртрансгаз» округ №8

Задорожний Богдан Богданович – приватний підприємець –
округ №2
Іванський Ярослав Анатолійович – офіцер ЗСУ – округ №15
Кіс Микола Леонович – охоронець ринку «Шувар» - округ №14
Колтун Микола Романович –
водій ТзОВ «Грінера Україна» округ №10
Конар Роман Андрійович – громадський діяч – округ №1
Костів Богдан Іванович – слюсар ПАТ «Львівгаз» - округ №13
Крупка Роман Степанович –
депутат БМР – округ №5
Лазорів Ірина Романівна – перебуває у декретній відпустці –
округ №22
Лукасевич Петро Володимирович – приватний підприємець –
округ №3
Магаляс Василь Ярославович
– учасник АТО – округ №17
Неборачок Ольга Іванівна –
викладач правознавства ЛДУ безпеки життєдіяльності – округ №18

Пелікан Андрій Васильович –
приватний підприємець – округ
№16
Русин Володимир Омелянович
– завідувач Бібрської ветеринарної лікарні – округ №12
Серняк Іван Михайлович – голова Свірзької СР – округ №21
Степований Андрій Михайлович – начальник відділу реєстрації Головного управління ДФС у
Львівській області – округ №23
Трефлер Богдан Зіновійович –
комендант Перемишлянської районної ради – округ №25
Фостик Василь Ігорович – депутат Ланівської СР – округ №24
Царик Любомир Ярополкович
– землевпорядник БМР – округ
№7
Шуліковський Орест Олексійович – директор ТзОВ
«Юлмаксбуд» - округ №26
Юзва Михайло Володимирович – фахівець фінансовоекономічної безпеки ТОВ «Аспектінвестбуд» - округ №9

ФОТОФАКТ
11 грудня 2018 року відбулися зустрічі кандидата
на посаду Бібрського міського голови Романа Гринуса з виборцями в Бібрській райлікарні та музичній школі. Також виступили експерти в профільних галузях від Української Галицької партії Ігор
Заставний і Марта Рудковська, які поділилися досвідом роботи в громадах у сфері медицини й освіти.
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чора відбулась зустріч народного депутата України, Голови Всеукраїнської організації
"Народного Руху України" Віктора Кривенка з педагогами Бібрської ЗОШ ім Уляни Кравченко та
медичним колективом Бібрської районної лікарні.
Депутат просив підтримати кандидата на голову
Бібрської ОТГ Р.Гринуса, а також кандидатів від
Народного Руху України
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маторський
хореографічний
ансамбль
"НАМИСТО" Народного дому м.Бібрки, керівник Марта Ковалів, вибороли ІІІ премію на VІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної хореографії "Зимові візерунки-2018", який відбувався 8 грудня 2018р. у м.Дубляни.

ФОТОФАКТ

Р

езультати БЕЙБЛЕЙД турніру . Молодша вікова група: 1 місце-Добош
Богдан, 2 місце-Сергій Беліч, 3 місцеГерус Максим. Старша вікова група: 1
місце-Залога Остап, 2 місце-Півень Олег,
3 місце-Прокопів Данило.
Організатори заходу: НД м. Бібрки та
Бібрська міська рада. Координатор—
депутат БМР Микола Рей

В
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понеділок,
17грудня о
16:00 год у Будинку дитячої та
юнацької творчості відбудеться дитяча вистава
"Небесний гість"
до Святого Миколая за участю
гуртківців БДЮТ
та Народного дому. ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!

У

четвер, 13 грудня, у Народному домі м. Бібрки відбудеться
зустріч з народним депутатом України Юрієм Дерев’янком. Організатор заходу—політична партія
«Рух нових сил ім. М. Саакашвілі» (Бібрський осередок).
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

ітаємо з нагоди дня народження
дорогого, люблячого похресника,
онука і племінника
Лущ Андріанчика Ігоровича,
якому 10-го грудня виповняється
5 років!
Сьогодні День народження у Тебе,
А це таке чудове свято!
Хай в день Твій буде весело Тобі,
Хай буде щирих привітань багато.
Виростай розумний, добрий і красивий,
Виростай на радість рідним і батькам.
Будь в житті щасливим.
Успіх завжди май.
Нехай в житті Тебе охороняє
Твій Ангел хоронитель із небес,
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
А Матір Божа ласки із небес!
З великою любов’ю хресні батьки, мама, тато, брат Роман, дідусі і бабусі і
цьоця Галина

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 14.12
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 15.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 16.12
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 17:00 Жива Вервиця
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