Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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СІМ’Я—ЦЕ ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ
«Сім'я - це шлях до щастя», саме під таким гаслом провели
табір для дітей при парафії Успіння Пресвятої Богородиці в селі
Великі Глібовичі. Кожного дня під
умілим проводом сестер Вікентії
та Августини ЗСПР діти роздумували про роль батька та матері,
про цінності спільної молитви в
сім'ї, про взаємне служіння в родині. Веселі ігри, рухливі банси,
майстер-класи з гончарства та квілінгу створили атмосферу радості
та формували бажання прийти
знову в табір. На завершення табору в неділю, 9 червня, разом із
працівниками відділу культури
Бібрського ОТГ провели «Свято
сім'ї». У святі взяли участь учні та
вчителі Бібрської музичної школи,
які запропонували чудову програму, що захоплювала розмаїттям
колективів та майстерністю виконання. Переповнений глядацький
зал місцевого Народного дому з

вдячністю винагороджував виконавців гучними оплесками. Після
концерту відбувався ярмарок виробів з глини та листівок, а всі
охочі мали можливість спробувати
свої вміння на гончарському колесі. Аніматори на вулиці запропонували цікаві ігри та естафети
для сімей, після участі в яких усім
учасникам було вручено книги
про сім'ю. Ці заходи було проведе-

но при підтримці департаменту
культури ЛОДА в рамках проекту
«Активуйся» та всіх небайдужих.
Важливо зауважити, що цей захід
був створений завдяки людям, які
не бояться творити нову культуру
відпочинку в сім'ї. Нехай наші
сім'ї будуть завжди щасливі! У рік
сім'ї творімо одну Божу родину!

ДЯКУЄМО ТОБІ, ПЕРША ВЧИТЕЛЬКО!
30 травня 2019 року у Свірзькій
ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося свято прощання четвертокласників із початковою школою «Дякуємо Тобі,
перша Вчителько!».
Сумне і радісне це свято. Сумне,
бо учні 4 класу вилітають з-під
теплого і мудрого крила першої
вчительки і їм ще довго бракуватиме її повсякчасної опіки. А радість свята відчувалася в тому, що
діти подорослішали, зміцніли морально і фізично, закінчили пер- зичний керівник Торко Л. Ю. На
ший ступінь навчання і готові йти святі були присутні вчителі, батьдалі нелегкою стежиною шкільної ки та учні 1 – 4 класів.
науки.
Свято підготувала класний керівник 4 класу Блавіцька Г. І. та муОлена Лазорів

Отець Микола Стручинський

ЗІ СВЯТОМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА!
Дорогі медичні працівники!
Вітаю вас із професійним святом! Зичу вам професійних успіхів, міцного здоров’я, натхнення та вдячності від людей. Медична допомога—це
один із найважливіших чинників, які формують здорову і сильну громаду, успішну державу, міцну націю. Тож нехай зусилля, спрямовані на збереження здоров’я мешканців, будуть
результативними, а ваші пацієнти хай мають змогу одержувати якісні медичні послуги.
Усіх вам благ та гараздів!
Бібрський міський голова
Роман Гринус
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НАВЧАЛЬНА ПОЇЗДКА ВІД U-LEAD У СЛОВЕНІЮ

инулого тижня (з 26 до 31
травня) Центр Європейських перспектив провів шостий
міжнародний навчальний візит до
Словенії на тему «Економічний
розвиток місцевих громад» у рамках Програми «U-LEAD з Європою». У заході взяли участь 14 місцевих посадовців з України, серед
яких були представники Директорату регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства України, керівники Львівського та Івано-Франківського Центрів розвитку місцевого самоврядування,
представники Бібрської міської
ОТГ, Великолюбінської селищної
ОТГ, Глинянської міської ради,
Заболотцівської сільської ОТГ
Львівської області, Верхнянської
сільської ОТГ Івано-Франківської
області, відділів та департаментів
Львівської обласної державної адміністрації. За дорученням Програми «U-LEAD з Європою» співорганізатором міжнародної навчальної поїздки у Словенії був
Центр Європейських Перспектив
(СЕР) – Словенська урядова організація, що функціонує з 2006 року за ініціативою та під патронатом Міністерства Закордонних
Справ Словенії.
Загальною метою навчальної поїздки було налагодити міцні партнерські відносини між українськими та словенськими муніципалітетами для зміцнення місцевого та
регіонального економічного розвитку. Українські учасники міжна-

Ц

родної навчальної поїздки ознайомилися з передовими практиками
у забезпеченні місцевого та регіонального економічного розвитку
за допомогою експертної допомоги
та побачених практичних рішень,
успішно реалізованих у Словенії.
У насиченій навчальній програмі, що тривала 4 дні, українська
делегація мала зустрічі з представниками Міністерства економічного розвитку та технологій Словенії, Агенції Регіонального Розвитку Міського Регіону Любляна,
Словенського Фонду Підприємництва, Асоціації муніципальних
громад та міст Словенії. Було відвідано Любляну – столицю Словенії, Марібор - друге за величиною
місто країни, важливий промисловий, економічний і культурний
центр, муніципалітет Хайдіна, з
яким було підписано намір про
співпрацю Заболотцівською сіль-

ською ОТГ, муніципалітет Ленарт, з яким підписано намір про
співпрацю
Бібрською
міською
ОТГ. Після теоретичних навчань
словенці провели екскурсії у заклади соціального підприємництва, екоферми, об’єкти муніципальної інфраструктури. На місцевому
кладовищі селища Хайдіна наша
делегація поклала квіти до братської могили вояків, що загинули
у Першій світовій війні, серед
яких були й українці.
Шкода, що мінлива погода Словенії не дала змоги відвідати всі
історичні, культурні та природні
пам’ятки, заплановані у програмі.
У кінці навчального курсу всім
учасникам було вручено іменні
сертифікати.
Поїздка фінансувалася з фондів
ЄС.
Ігор Опанович

ДИТЯЧИЙ КУБОК БІБРЕЧЧИНИ

ьогоріч 1 червня, у День
захисту
дітей,
ДФШ
"ЛІДЕР" за сприяння Бібрської
міської ради провела дитячий Кубок Бібреччини. Турнір відбувся в
рамках святкування 550 - річчя
надання магдебурзького права
місту Бібрка. Це святкове дійство,
що зібрало на місцевому стадіоні
велику кількість людей. У турнірі
взяли участь діти зі шкіл села
Звенигород, села Великі Глібовичі
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ФОТОФАКТ

ривають роботи з реалізації обласного мікропроекту «Капітальний ремонт глядацьких трибун та
території
міського стадіону
у
м.
Бібрка».
У рамках цього мікропроекту буде проведено ремонт
лавок західної трибуни нашого стадіону, а також буде
зроблена доріжка з бруківки від входу на стадіон до
роздягалки. ФК «ЗАХІД Бібрка» дякує всім, хто долучився.

і міста Бібрки. На жаль, інші школи Бібрської ОТГ не взяли участі
у змаганнях, але маємо надію, що
вже на наступних змаганнях буде
представлена вся Бібрська громада. Переможців нагородив міський голова Роман Гринус. Усім
командам також дали солодкі подарунки від наших організаторів
та спонсорів (Чури Юрія, Пилипа
Степана і Луща Івана).
Пресслужба ДФШ Лідер
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ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЦИНИ ІНФОРМУЄ

зв’язку з утворенням Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради здійснюється переукладання декларацій лікарями загальної практики сімейної медицини. Просимо Вас оперативно передавати коди, які приходять до Вас
у вигляді SMS-повідомлень
на
мобільні телефони, медичним сестрам загальної
практики сімейної медицини.

А

мбулаторії загальної практики сімейної медицини у м.Бібрка, с.Романів, с.Свірж працюють з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 год.
Чергові лікарі ЗПСМ приймають у суботу з 9.00
до 13.00 год. у кабінеті чергового лікаря загальної
практики сімейної медицини, який розташований
у приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м.Бібрка (колишньої дитячої
консультації).

Адміністрація КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради

ФОТОФАКТ
У суботу, 8 червня 2019 року, в с.Підмонастир відбувся футбольний матч між ветеранським складом ФК
«Фенікс-Стефано» (Підмонастир) та Збірної України.

ПАМ’ЯТАЙМО СВОЇХ ГЕРОЇВ

У

п’ятницю, 31 травня, після
свята Останнього дзвоника
на будівлі Бібрської школи була
відкрита й освячена меморіальна
дошка на честь Ігоря Гуменчука—
учасника бойових дій, який помер
у віці 45 років на Сході України в
м.Маріуполі.
Сиротами залишилося троє дітей.
Кілька разів волонтери Народної
Самооборони Львівщини з гостинцями з Бібрки відвідували Ігоря .
Він, без сумніву, - справжній наш
Герой, доброволець із перших днів
війни.
На 71 році життя відійшов у вічність Юрій Степанович Іваськів –
перший міський голова м. Бібрки
в Незалежній Україні, голова
Бібрської асоціації депутатів першого демократичного скликання.
У пам’яті бібрчан він залишиться
не лише як педагог, успішний
міський голова, як один із перших активіст, учасник усіх вибор-

Нехай пам'ять про цю світлу людину живе в наших серцях️, а Господь прийме Його до Царства Небесного!
Кожного разу, проходячи біля
цієї дошки, зупиніться, промовте
молитву і подякуйте за мирне небо над головою
Оля Зборівська
Прим. ред.: пам'ятну дошку було
встановлено за кошти та з ініціативи Бібрської міської ради

чих кампаній, як великий патріот України і свого міста, як порядна, добра і співчутлива людина.
Вічна йому пам’ять. Щирі співчуття родині.
Бібрська міська рада, виконавчий комітет БМР, Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання

ОГОЛОШЕННЯ

До відома суб’єктів господарської
діяльності (фізичних осіб підприємців та юридичних осіб,
представників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування)
21 травня 2019 року з 11:00 до
13:00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради по вул. Тарнавського, 22 відбудеться зустріч
із представниками Головного територіального управління юстиції
у Львівській області з питань надання консультацій у сферах державної реєстрації.
Виконавчий комітет БМР
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ФУТБОЛ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ГРОМАДИ

ібрський футбол – це невід’ємна частина культурного
життя нашого міста. Після досить
тривалого занепаду футбольної
діяльності у м. Бібрка протягом
останніх 4 років футбол повернувся
до нас. В основному це заслуга ФК
ЗАХІД, колективу місцевих активних молодих людей, котрі згуртувалися та об’єдналися довкола спільної ідеї – розвитку спорту у місті.
Один із плодів нашої діяльності є
відкриття
Дитячої
Футбольної
Школи ЛІДЕР, де ініціатором та
одним із засновників виступив ФК
ЗАХІД.
ФК ЗАХІД – команда, яка донедавна виступала у першості району, а зараз вже другий рік змагається серед кращих команд області. Цього року вона показує доволі

хороші результати, тримаючись у
турнірній таблиці серед лідерів
Третьої ліги області. Ми готові й
надалі радувати святом футболу
жителів міста, здобуваючи перемоги на футбольному полі, але для
цього потрібна саме Ваша підтримка і допомога.
Зараз доволі гостро стоїть питання фінансового забезпечення. На
підтримку нашого футбольного
клубу виділяються кошти з місцевого бюджету, але їх недостатньо.
Також команда просуває свої проекти щодо розвитку інфраструктури, але всім відомо, у цій справі
успіх не може бути стовідсотковим.
На даний момент будівництво
роздягальні, лав запасних, підготовки поля до кожної гри — все це
хлопці з нашої команди роблять

своїми силами. Тому ми, ФК
«Захід», звертаємося до всіх небайдужих людей з проханням про фінансову допомогу.
Пам'ятайте, нічого, набуте зараз
нами, ми з собою не заберемо, і все
те залишиться Вашим дітям, онукам та місту.
Наші
реквізити:
р/р
№26003300501303,
МФО 325796,
ЗКПО 40392878, ТВБВ №10013/08
Філії – Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк». Громадська
організація
«СПОРТИВНИЙ
КЛУБ «ЗАХІД» М. БІБРКА».
Картковий рах:унок
5168 7554 2112 8857
тел.:
(097)4316785
Володя Охримович , (063)7848849 - Василь Паздрій

ФК ЗАХІД – команда Твого міста

Б

ібрська міська рада запрошує поціновувачів активного відпочинку, зокрема пішохідного й велосипедного туризму, до обговорення й напрацювання туристичних маршрутів по Бібреччині. Обговорення відбудеться у
п'ятницю, 14 червня, о 16.00, у
УВАГА!!! Робота!
конференц-залі Бібрської місьсадовий
центр с. Стрілки потрібні пракої ради.
цівниці для догляду рослин.
Робота офіційна. П'ятиденний робочий тиждень.
ОГОЛОШЕННЯ
Телефонувати: 068 660 86 09 (Роман)

У

В

трачене свідоцтво на право власності на житловий
будинок №13 по вул. Шевченка, в с. Шпильчина
(колишня адреса м.Бібрка вул. Шпильчина, 114) на
ім’я Гавдульського Михайла Володимировича, вважати
недійсним.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 14.06
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 15.06 (Задушна субота)
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 16:00 Заняття для дітей які готуються до
першого причастя
- 20:00 Вечірня
Неділя, 16.06 (Зіслання Святого Духа)
- 08:30, 10:30 Свята Літургія
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