Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ІЗ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ І НОВИМ РОКОМ!
сім, хто зустрічає народження Божого Дитятка, надсилаю мої най-

щиріші вітання. Нехай світло Вифлеємської зірки розжене темряву у ваших серцях, у серцях ваших родин. Хай світло
Божої правди і любові перебуває з вами.
Миру, любові і здоров'я всім у Новому
році!

Бібрський міський голова
Роман Гринус

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
24 грудня 2019 р. в Народному домі
м.Бібрки відбулося друге пленарне
засідання ХІ–ої сесії Бібрської міської ради VII демократичного
скликання. Засідання розпочалось
з розгляду тексту меморандуму про
співробітництво (наміри) між колективом Бібрської районної лікарні
та Бібрською міською радою, чому
передували консультації Бібрського
міського голови
з керівництвом
Департаменту охорони здоров’я
Львівської обласної державної адміністрації та його зустрічі з колективом лікарні. Варто зазначити, що
ініціатором зустрічі був міський
голова Роман Гринус. На зустрічі
усім сторонами було погоджено, що
саме варіант створення КНП
«Бібрська міська лікарня», запропонований міською радою, є юридично правильним та оптимальним.
На початку сесії депутати майже
одностайно (проти був лише депутат І. Курч) підтримали підписаний меморандум. Своїм рішенням
рада затвердила Статут
КНП
«Бібрська міська лікарня» Бібрської
міської ради (варіант, запропонований І. Курчем), призначила виконувача обов’язків директора цієї установи (І. Донцову), доручила вико-

навчому комітету утворити конкурсну комісію та провести конкурс на
заміщення вакантної посади директора лікарні. Завдяки цим рішенням розблоковано створення КНП
«Бібрська міська лікарня», на чому
й наполягав міський голова. Залишилось перебрати будівлі та майно
від району, а головному лікареві
отримати ліцензії та підписати угоду з НСЗУ.
Рада розглянула та затвердила
місцевий бюджет Бібрської міської
ради на 2020 рік, програми Бібрської міської ради на 2020-2022 роки,
схвалила прогноз місцевого бюджету Бібрської міської ради на середньостроковий період 2021-2022 роки, внесла зміни до показників місцевого бюджету Бібрської міської
ради на 2019 рік. Рада також внесла зміни до кількісного та персонального складу виконавчого комітету
Бібрської міської ради, ввівши до
складу виконкому трьох представників від Бібрської районної лікарні. У зв’язку з уведенням у дію з 1
січня 2020 року Закону України
«Про соціальні послуги» до штату
апарату виконавчого комітету рішенням ради додано Службу у
справах дітей, що складатиметься з

двох осіб, та штатну одиницю провідного спеціаліста, яку за конкурсом буде заповнено працівником
соціальної служби (робота з субсидіями). Рада також затвердила Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу освіти Бібрської міської ради та план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. Своїм рішенням
рада погодила фінансовий план
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Бібрської міської ради на 2020 рік, розглянула
та винесла на оприлюднення
проєкт
Плану
соціальноекономічного розвитку Бібрської
об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік.
Десятьом громадянам, які звернулися з заявами про матеріальну
допомогу до Бібрської міської ради,
рішенням сесії така допомога виділена. Також більшість із майже
понад 140 заяв громадян та організацій отримали позитивні рішення
на виготовлення або затвердження
землевпорядної документації.

Секретар Бібрської міської ради
Ігор Стах

МЕМОРАНДУМ про співробітництво (наміри) між колективом Бібрської районної лікарні та
Бібрською міською радою
м. Бібрка 24 грудня 2019 року
та Бібрською міською радою в особі Біб- 1. Мета та предмет Меморандуму.
Цей Меморандум про співробітництво рського міського голови Гринуса Р.Я. 1.1. Метою цього Меморандуму є консоміж колективом Бібрської районної лікарні (надалі Сторони) укладено про наступне:
лідація зусиль Сторін щодо реалізації ство-
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«ПОДАРУНОК» НА РІЗДВО
У Бібрці є ЛЮДИ - щирі, жертовні, добрі, з великим
серцем і добрими намірами!
З ними і для них рятуємо “Сокіл”, наповнюємо його
життям, бо його призначення - служити Громаді!
А є “двоногі істоти”, сенсом існування яких є зло, ворожнеча і дурниці в соцмережах. Донині було тільки
це…
Три великі каменюки вночі влетіли до “Сокола”,
знищено шкло і пошкоджено фрамугу над вхідними дверима. І найболючіше, що знищено одне
з гарних, якісних нових дерев'яних вікон, встановлених минулого тижня.
Рік праці багатьох людей, пожертви простих мешканців Бібрки і підприємців, співфінансування з бюджету

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ
В 2019 році на мережах міського
каналізаційного господарства виконані наступні роботи:
 Прокладання каналізаційної мережі по вул. Галицькій протяжністю 60метрів;
 Поточний ремонт каналізаційної
мережі по вул. Шептицького протяжністю 30 метрів ;
 Поточний ремонт каналізаційної
мережі по вул. Б.Лепкого;
 Прокладання каналізаційної мережі по вул. Ів. Франка до будинку №7;
 Поточний ремонт ливневої каналізації по вул. Грушевського;
 Очищення каналізаційної мережі
по вул. С.Крушельницької та вул.
Уляни Кравченко.
Зараз тривають роботи з прокладання нового водогону протяжністю

рення КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради.
1.2. Предметом Меморандуму є взаємодія
Сторін у напрямі організації та проведення
заходів, спрямованих на утворення, реєстрацію та запуск Бібрської міської лікарні.
2. Напрями та заходи взаємодії.
2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони шляхом домовленостей,
урахування всіх інтересів і досягнення
консенсусу співпрацюють для кінцевої
мети - створення та налагодження роботи
КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської
міської ради.
2.2. Бібрська міська рада зобов’язується
провести реєстрацію КНП «Бібрська міська
лікарня» Бібрської міської ради, призначити виконувача обов’язків директора КНП
«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради, провести конкурс на заміщення
вакантної
посади
директора
КНП
«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради і підписати контракт з переможцем конкурсу, затвердити штатний розпис,
поданий директором, відповідно до ліцензійних умов, забезпечити працевлаштування працівників Бібрської районної лікарні
у КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської
міської ради відповідно до списку (список
додається—142 працівники), сприяти у

Бібрської ОТГ і великий внесок з
бюджету ЛОР - знищено навмисно. Знищено майно Громади!
Ми написали заяву в поліцію,
розпочато слідство… Буде встановлено кілька камер відеоспостереження довкола “Сокола”, хоч
розуміємо, що так довіру не будується.
Гарного всім Різдва, миру у Ваших домівках, спокою і мудрості
всій Бібрецькій громаді!
БФ Спадщина.UA / Heritage.UA

КП«РІДНЕ МІСТО»
ІНФОРМУЄ

Працівники нашого підприємства провели
підготовку міста до новорічних свят. Було
прибрано дерева в центральній частині
міста у святкову ілюмінацію. Також до дня
Св. Миколая одягнули у святкове вбрання
нашу красуню ялинку в центральному парку.
З повагою

адміністрація КП Рідне місто.

1100 по вул. 22 січня, Леся Курбаса
та Уляни Кравченко. Також завершено роботи з відновлення каналізаційної мережі та очисних споруд
школи та дитсадка в с. Великі Глібовичі. Ці роботи виконано за кошти
обласного бюджету.
У 2020 році роботи на об’єктах водоканалізаційної мережі будуть
продовжені.
КП «Бібрський комунальник» ін-

формує мешканців м. Бібрка та с.
Шпильчина, що підключення до
міських водопровідних та каналізаційних мереж можливе тільки після
рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради та видачі технічних умов міським комунальним підприємством. Підключення без відповідних документів вважається самовільним і тягне за собою адміністративну відповідальність.

наданні в оренду приміщень стоматологам
Бібрської районної лікарні, сприяти у підготовці до запуску та налагодженні роботи
КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської
міської ради.
2.3. Внести у Статут КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради Структуру Підприємства:
2.3.1. Адміністративно – управлінський
відділ.
2.3.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі
господарчі.
2.3.3. Стерилізаційна.
2.3.4. Морг.
2.3.5. Кухня.
2.3.6. Лікувальні та діагностичнопрофілактичні підрозділи:
- Приймальне відділення; Терапевтичне
відділення; Неврологічне відділення; Дитяче відділення; Хірургічно-травматологічне
відділення; Денні стаціонари при терапевтичному відділенні, неврологічному відділенні, дитячому відділенні; Поліклінічне
відділення.
3. Організація взаємодії.
3.1. Усі питання Сторони вирішують на
рівні Бібрського міського голови, заступника Бібрського міського голови з гуманітарних питань, Виконавчого комітету Бібрської міської ради та Бібрською міською

радою з одного боку та виконувача обов’язків директора КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради та трудовим
колективом з іншого боку.
4. Інші умови
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами та діє
безстроково, якщо жодна зі Сторін не виявила бажання його розірвати.
4.2. Всі зміни та доповнення до цього
Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін, оформляються окремими протоколами, завіряються підписами уповноважених представників Сторін і є невід’ємною частиною Меморандуму.
4.3. Цей меморандум укладено у двох
автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
Трудовий колектив Бібрської районної
лікарні
Бібрський міський голова
Гринус Р.Я.
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РІЗДВО – ЦЕ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОЇ НАДІЇ, ЩО ДЛЯ УКРАЇНИ ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ
Олег Дуда –хірург-онколог, голова
Українського лікарського товариства у Львові. Біля його кабінету завжди людно.
«Скажу вам відверто, мені бракує
дня, аби встигнути геть усе зробити», - каже лікар.
У перерві між операціями, які можуть тривати по 10 годин, він оглядає хворих, займається перев’язками, а окрім цього є ще й адміністративна робота.
«Як правило, додому я приходжу
пізно. У мене така робота, що я не
здатен прогнозувати щось наперед.
Мої рідні знають про це, тому не
ображаються», - розповів він.
Олег Дуда каже, що за усіма робочими клопотами часто навіть не
встигає помітити, як змінюються
пори року, чи яка погода за вікном.
Тому, коли усі в передчутті свят
готуються до Різдва, він, як завжди,
готується до операцій.
«Бували такі випадки, коли я мав
оперувати напередодні Святвечора.
Ми ж не можемо сказати хворобі:
«Зачекай, поки ми посвяткуємо».
Ні! Найперше – це пацієнт і його
життя, а все інше – згодом», - зазначає лікар.
Забути про свято Олегові Дуді не
дають діти, а їх у нього двоє. Усім
відомо, що Різдвяні свята – це улюблений час усіх дітлахів – час подарунків.
«Мені пощастило, бо сімейні клопоти підготовки до Різдва завжди
бере на себе моя дружина Іванка.
Саме їй я завдячую домашнім затишком і тим, що вдома, попри дитячий галас, я можу відпочити від
важкого робочого дня», - з посмішкою каже Олег Дуда.
Він розповів нам про сімейні різдвяні традиції, які передаються з
покоління у покоління в його родині.
«Напередодні нового року ми ставимо ялинку в домі. Діти прикрашають її іграшками, цукерками,
печивом, горішками. Я пам’ятаю в
дитинстві ми так робили. Дуже мені до душі ця традиція. Пригадую,
як ми з братом під час свят по одно-

му знімали ласощі з ялинки. Це
приємні спогади і захотілося передати їх і своїм дітям», - розповів він.
Як і годиться порядному галицькому господарю, перед Святою Вечерею до хати вносять Дідуха. Запитуємо, чи є така традиція у сім’ї
Олега Дуди
«Я народився та виріс у типовій
галицькій родині. Звісно ж, що обов’язковими атрибутами Різдва є
Дідух, сіно на столі, як символ ясел
та обрус, який зараз заміняє біла
скатертина. Святу вечерю, звісно ж,
готує дружина. Допомагає їй наша
старша донечка. Молодший син має
лише три роки, але він дуже активний і також намагається долучитися. Святвечір – це час, коли ми можемо побути разом. Для мене ці
миті дуже цінні. Вони є тим, що
живить мене на цілий рік. На Різдво усією сім’єю йдемо до церкви», розповів Олег Дуда.
Він продовжує: «Знаєте, зараз у
сучасному світі обрядовість наших
предків, те що було для них вкрай
важливим, дуже спростили. Українці поволі переймають західні традиції святкування Різдва. Чи погано
це? Певно, ні, бо ж Україна – це
Європа. Але завжди найперше потрібно пам’ятати про наші традиції.
Тому базові цінності і обрядовість
займають чільне місце в нашій сі-

Лиш раз у рік таке буває:
Господь небо відкриває,
І на землю поспішає Миколай.
В кожну хаточку, домівку,
Чемним дітям під голівку
Ласку Божу залишає Миколай.
Дорослі і діти люблять і шанують
Святого Миколая. Щороку приходить він у кожну господу з миром і
дарунками. Для маленьких стає
чарівною казкою, коли невидимо
з’являється вночі з 18 на 19 грудня,
і кладе під подушку такі бажані гос-

тинці. Виростають діти - і добра казка зникає, а Миколай залишається.
19 грудня 2019 року у ЗЗСО І-ІІІ ст.
с. Свірж завітав у гості Святий Миколай. З нетерпінням чекали його
учні 1-11 класів. Саме йому, Отцю
Миколаю, довгими зимовими вечора
писали діти листи. Свято «Ніч святого Миколая - довга і чарівна
ніч» підготували учні 1-5 класів
разом із класним керівником 4 класу Л.Ю Торко. Зробити для дітей
цей день чарівним, казковим допо-

м’ї. Це те, що я хочу передати нашим дітям і заповідатиму їм передавати традиції вже своїм. Українське Різдво – це традиційні вишиванки, це запах сіна і воскової свічі,
дванадцять пісних страв, пухкенькі
пампушки, солодка кутя та запашний узвар. Україна – це ми, і саме
ми є носіями тих традицій, які вирізняють українців з-поміж інших.
Зараз такий час, що їх потрібно берегти, як ніколи».
У сім’ї Дуди є ще одна традиція,
про яку він згадує з особливою теплотою.
«Моя мама – Марія. Тому щороку
8 січня, як би там не було і де б ми
не були, завжди поспішаємо до неї,
аби привітати її з днем ангела. У
нашій сім’ї – це непорушна традиція», - каже він.
Наостанок запитуємо, що для Олега Дуди є Різдво?
Він відповів: «Різдво – це не подарунки і наїдки. Різдво – це щось
більше. Народження маленького
Ісуса – це народження великої віри
і надії, що усе для нашої України
буде добре!»
Принагідно хочу привітати
усіх зі святами. Нехай Різдвяна
зірка осяє ваше життя любов'ю, щастям та благополуччям. Здоров'я і миру всім!

Олег Дуда

НІЧ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
міг директор ТзОВ «Свірж»
А.М. Висоцький. Висловлюємо щиру
вдячність Андрію Миколайовичу за
надані щорічні солодкі подарунки
учням школи до Дня Святого Миколая, за благодійну спонсорську допомогу, за турботу про наше майбутнє покоління.
Захід сприяв вихованню милосердя, доброчинності, духовному зростанню школярів.
Демкович Г.Й.,
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, БІБРСЬКА ГРОМАДО!

Р

ік тому, 23 грудня 2019 року, на карті України
з'явилася нова громада. Цьому передували три
роки нелегкої праці, перемовин і руху всупереч. Незважаючи на скептицизм району щодо спроможності
Бібрської громади, за рік вдалося довести: спроможна.
Один рік - це зовсім малий відрізок часу. Але для
нас 1 рік - це рік зростання та прориву.
Створено всі установи, які мають функціонувати в
громаді.
Бібрська ОТГ за цей рік брала участь у багатьох
обласних програмах, реалізувала 17 проєктів місцевого розвитку, на 2020 рік подано 50 проєктів місцевих ініціатив (Перше місце в області серед ОТГ).
Із бюджетів вищого рівня до бюджету громади заНіколи раніше за один рік не вдавалось зробити
лучено більш ніж дев'ять мільйонів гривень.
такого об'єму роботи.
Ми підтримували освіту, культуру, спорт, медициМи зробили все це разом. Тому, що об'єднались.
ну та інші напрямки розвитку громади.
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, БІБРСЬКА ГРОМАДО

вітаємо команду Лісовик ‘‘Свірж‘‘
Щ иро
із перемогою в турнірі Бібрської ОТГ
2019

Турнір Бібрської ОТГ
Підсумкова турнірна таблиця :
1.Лісовик‘‘Свірж‘‘
8 7 0 1 46-29
2.Захід‘‘Бібрка‘‘
8 6 2 0 51-22
3.ФК‘‘Стрілки‘‘
8 5 2 1 39-12
4.Сокіл‘‘В.Глібовичі
8 5 2 1 48-32
5.ФК’‘Перемишляни’‘
8 3 0 5 39-45
6.Темп‘‘Глібовичі
8 3 0 5 27-45
7.Кутець‘‘В.Глібович-2‘‘
8 2 0 6 38-39
8.Леви‘‘Любешка
8 2 0 6 30-64
9.Долина‘‘Неділиська
8 0 0 8 26-60

21
20
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17
9
9
6
6
0

ДО УВАГИ ВІРЯН

Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 27.12
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 28.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 29.12
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Жива Вервиця
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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