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УГКЦ ЗАКЛИКАЄ УКРАЇНЦІВ ПРИЙТИ НА ВИБОРИ

У

країнська Греко-Католицька
церква закликає українців
взяти участь у виборах і голосувати усвідомлено і виважено.
“Передовсім звертаємося до всіх,
кому належить виборче право,
обов’язково взяти участь
у виборах, продемонструвавши
таким чином готовність до особистої відповідальності за майбутнє
нашої держави. Водночас нагадуємо, що нашим завданням є зробити добре усвідомлений вибір.»
“Президент України несе відповідальність за такі дуже важливі
ділянки суспільно-політичного
буття, як державний суверенітет і
територіальна цілісність Батьківщини, захист країни від посягань
зовнішніх ворогів, національна
безпека і оборонна здатність України, її міжнародні відносини та
інші важливі функції державного
управління і контролю. Якщо б
таке кермо потрапило до рук цілком не підготовленої чи скомпро-

С

півак Святослав Вакарчук, чию кандидатуру хотів би бачити на виборах през и д е н т а
к о жен п’ятий українець, закликає голосувати відповідально.
Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо
тих, для кого свобода і гідність –
не пусті слова, а омріяна мета, за

В

ибори президента України
відбудуться в неділю, 31 березня з 8:00 до 20:00. Право голосу
мають усі громадяни України,
яким на момент виборів виповнилося 18 років.
Щоб проголосувати на виборчій
дільниці, потрібно мати при собі
паспорт громадянина України або
інший документ, що посвідчує українське громадянство.
Як голосувати:

метованої якимись шкідливими
для держави та народу діями особи, її деструктивна діяльність могла б обернутися непередбачуваними, навіть трагічними наслідками
для країни”, - застерігають вони.
За їхніми словами, особливо слід
бути обережними щодо осіб, які
пропонують легкі та швидкі спосояку вони віддавали найдорожче",
– зазначив лідер громадської думки.
"Тисячі наших співвітчизників, в
тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо
зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо
про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу"!

би вирішення дуже непростих питань, зокрема війни і миру.
“Бо встановлення миру з агресором будь-якою ціною та на його
умовах означає знищення Української Держави та втрату державності і, де-факто, є прихованою
відмовою від власного суверенітету та свободи народу. Кожен, хто
на основі популістських підходів
пропонує такого типу розв’язки, не
гідний довіри українських громадян”, - підкреслюється у документі.
Кандидатів застерігають від намагання купити голоси виборців,
а громадян — від готовності продати свій голос. Членів виборчих
комісій, своєю чергою, закликають
"сумлінно виконувати свої завдання і не ставати співавторами кримінального й морального злочину
фальсифікацій чи маніпуляцій
волевиявлення громадян".

Не вбиваймо мрію", – закликав
Вакарчук.
Це гасло підтримав також відомий український письменник Сергій Жадан.

КОЛИ І ЯК ГОЛОСУВАТИ
•Отримати бюлетень можна лише після пред'явлення документа.
Один із членів виборчої комісії
перевірить цей документ та наявність виборця у списку. Другий розпишеться на контрольному талоні бюлетеня та відірве його. На
тому ж талоні підпис повинен поставити і сам виборець.
•У кабінці для голосування виборець зобов'язаний перебувати

один. Винятки робляться тільки
для людей з фізичними недоліками, які не можуть самостійно заповнити бюлетень. Не можна фотографувати і знімати відео.
Виборець для того, щоб віддати
голос за кандидата повинен знайти його в списку, де в алфавітному
порядку перераховані кандидати,
і навпроти його прізвища у порожньому квадратику поставити позначку.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ ІВАНА ГЕРЧАКІВСЬКОГО

оетичний вечір Івана Герчаківського "Люблю, щоб
жити" присвячений виходу у світ
дебютної книги автора. Читали
поезію, говорили про життя, про
те, що надихає і що дарує сили й
ентузіазм, слухали авторські пісні.
Тематичне розмаїття цієї збірки
відгукнулося теплими усмішками
глядачів, замисленими щирими
поглядами і зворушливими словами вдячності. Лунали поетичні
присвяти Україні, Галицькій землі, дорогій дружині Наталії, синам... Ліричний настрій подекуди
з присмаком ностальгійних пере- тя. Хочеться побажати автору неживань, хвилюючого неспокою, вичерпного натхнення і нових творадісних відкриттів на дорозі жит- рчих здобутків!

БІБРЧАНИН ПЕТРО ГРИЦИК-УЧАСНИК ПРОЕКТУ

У

Луцьку в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться виставковий проект
«Герметичне коло Карла Звіринського». Зібрані в єдиному експозиційному
просторі, окрім робіт самого Вчителя,
ранні твори Романа Петрука, Олега
Мінька, Богдана Сойки, Івана Марчука, Зеновія Флінти, Андрія Бокотея,
Лесі Крип’якевич (Цегельської), Петра Грицика та інших, ілюструють
знакове явище в українському мистецтві другої половини ХХ ст., де в умовах
альтернативної культури митцінонконформісти творили європейські
художні цінності. Карло Звіринський і
його учні—представники високого модернізму в мистецтві.
Пишаємося, що наш земляк досягнув таких мистецьких вершин.
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Дякуємо за фото - Ігор Опанович
Роксолана Жаркова

У

неділю, 31 березня, об
11-й годині у Першому
театрі (Театрі для дітей та
юнацтва), що на вул. Гнатюка у м. Львові, відбудеться
відкриття виставка робіт учнів художнього відділу Бібрської музичної школи. Підготувала виставку вчителька Гаєвишин Олександра
спільно з помічником художнього керівника театру Іриною Артемяк. Запрошуємо
мешканців Бібреччини відвідати виставку наших талановитих дітей.

ПОЇЗДКА СПОРТСМЕНІВ ДО ІЗРАЇЛЮ

середок спортивного клубу Канку взяв участь у день Ізраїля і продовжити перебування в Тельдитячо-юнацькому Чемпіонаті Європи з фу- Авіві, унаслідок чого 17 годин провели в аеропортах
лконтакт карате в Рішон-Ле-Ціон, Ізраїль. Це був та літаках.
перший (пілотний) турнір у цій версії змагань, заявились команди з 9 країн. Результат: Дирда Юрій зі
Шпильчини—3 місце, Іванишин Христина з Глібович—2 місце. Поїздка була дуже емоційною, адже
змагання—це завжди переживання, радість, розпач
залежно від результату поєдинку. Відвідали екскурсії в Єрусалимі, Храмі Гробу Господнього, з'їздили
на Мертве море. Але мали і негативні пригоди: організатори змагань надали нам готелі за 12км від
кордону з Сектором Гази, в останній день почалися
військові дії, зі взаємним обстрілом ХАМАС та армії
Ізраїлю. Уночі були увімкнені сирени, відкриті бункери (бомбосховища), закриті залізничні дороги, і
ми змушені були при першій нагоді покинути півРуслан Жуков
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БУДЬМО ГОНОРОВИМИ!

НАБІР У ДФШ «ЛІДЕР»
Ви ще досі вагаєтеся, чим зайняти Ваших діточок у вільний
від навчання час?
Тоді Вам до нас.
Дитяча Футбольна Школа
"Лідер" забезпечить Ваших діток:
 хорошими і кваліфікованими
тренерами, які будуть працювати з юними спортсменами;
 хорошою фізичною підготовкою;
 комунікативними навичками
і роботою в соціумі;
 якісними футбольними навичками;
безпекою і доглядом
Ми чекаємо саме на Вас!
Тел. (063) 519 49 33

Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів

В

ідповідно до рішень виконавчого комітету Бібрської
міської ради та розпорядження
Бібрського міського голови 28 березня 2019 р. о 15.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради
відбудуться громадські слухання
щодо проекту:
«Детальний план прибудинкової території багатоквартирного будинку ОСББ «РайокД» по вул. Галицька, 113 у
м.Бібрка Перемишлянського
району Львівської області».
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бібрської міської
ради та розпорядження Бібрського міського голови 28 березня 2019 р. о 16.00 год. у Народному домі с. Великі Глібовичі відбудуться громадські слухання щодо
проекту:
Детальний план території на
земельну ділянку площею
25,2000 га (кадастровий номер
4623381800:03:000:0023) для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
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ановне товариство, настав час дати "Соколу"
нове життя! Нижче - рахунки для пожертв у Приватбанку в UAH, USD, EUR та QR код.
Збираємо кошти на наступне:
- заміну шиферного покриття на
дахівку;
- реставрацію балкону-вікна
(поверх 2, фасад);
- заміну вікон, які не підлягають
реставрації;
- перемалювання стін.
Уже влітку майбутній Центр
спадщини Бібрки має приймати відвідувачів.
ДАЄМО АРХІТЕКТУРНИМ ПЕРЛАМ УКРАЇНИ НОВЕ ЖИТТЯ
РАЗОМ!
UAH:
БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«СПАДЩИНА.УА»
ЄДРПОУ 42206768, p/p №
26003053729255 у ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", МФО 325321,
призначення: благодійний внесок.
USD:
company Name БФ СПАДЩИНА.УА БО
The bank account of the company
26001053734305
Name of the bank PJSC CB
" PRI V AT BA N K ",
1D
HRUSHEVSKOHO, STR., KYIV,
01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code PBANUA2X
Company address UA 79017
Львiвська м Львiв вул Тарнавського, б.114 кв.41
I B A N
C o d e
UA53325321000002600105373430
5
Account in the correspondent bank
001-1-000080
SWIFT code of the correspondent
bank CHASUS33

correspondent bank JP Morgan
Chase Bank,New York, USA
or
Account in the correspondent bank
890-0085-754
SWIFT code of the correspondent
bank IRVT US 3N
correspondent bank The Bank of
New York Mellon, New York, USA
EUR
company Name БФ СПАДЩИНА.УА БО
The bank account of the company
26006053730315
Name of the bank PJSC CB
"PRIVATBANK", 1D
HRUSHEVSKOHO, STR., KYIV,
01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code PBANUA2X
Company address UA 79017
Львiвська м Львiв вул Тарнавського, б.114 кв.41
IBAN Code
UA82325321000002600605373031
5
Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT code of the correspondent
bank COBADEFF
correspondent bank Commerzbank
AG ,Frankfurt am Main, Germany

користуванням надрами у с.
Великі Глібовичі Великоглібовицької сільської ради Перемишлянського району».
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бібрської міської
ради та розпорядження Бібрського міського голови 5 квітня
2019 р. о 18.00 год. у приміщення
Народного дому с. Малі Ланки
відбудуться громадські слухання

щодо проекту:
«Детальний план території
для будівництва та обслуговування будівель та споруд, що
знаходяться на території бувшого господарського двору і
належить на праві власності в
с. Малі Ланки, Перемишлянського району, Львівської області».

Ганна Гаврилів

Виконавчий комітет Бібрської
міської ради
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ОГОЛОШЕННЯ
Продам 3-кім. кв-ру в місті Бібрка,
66.2/54.4/7.5 кв.м., 2/2 цегла, чешка,
косметичний ремонт, кімнати ізольовані, опалення: пічне. Вигоди
окремо. Балкон. Хороший житловий стан. Гараж+підвал+земля 6
сотих.
Ціна договірна.
Тел. (098) 231-62-94 (Уляна)

З

11.03- по 01.04.2019р. в Бібрській поліклініці та Бібрській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини триватиме акція
"Дні діагностики та профілактики
глаукоми", а також проводиться вимірювання очного тиску. Усім охочим
пройти обстеження звертатись у кабінет окуліста та до сімейних лікарів.
___________________________________
25.03- по 22.04.2019р. в Бібрській поліклініці та Бібрській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводиться акція
"Дні профілактики туберкульозу і
хронічних захворювань органів
дихання". Всім охочим обстежитися
звертатись до сімейних лікарів, фтизіатра та терапевтів.

м. Бібрка, ТЦ «Рукавичка»

З

Шановні власники земельних ділянок для будівництва гаражів Продається велика картопля.
по вул. Уляни Кравченко. У суботу (30 березня) буде прове- Звертатись за тел.
дено винос земельних ділянок . Більш детальну інформацію
(068) 003-83-09 (Ганна Іванівна)
дивіться в месенджері Viber, група "Гаражі".

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 29.03
- 07:00 Сповідь
- 08:00 Літургія наперед освячених
Дарів; Сорокоуст
- 18:30 Хресна Дорога для дітей
Субота, 30.03
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:30 Вечірня
Неділя, 31.03
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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