Громада – великий чоловік
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20-річчя Дня Конституції
26 червня в нашому містечку святкували 20-ту річницю Конституції України. Наша держава
пройшла довгий шлях випробувань, і цей день був однією зі сторінок новітньої історії України,
що символізував гарт свободи та державної сили. Україна почала вірити у краще майбутнє.
На відкритій сцені подвір’я Народного дому відбувся концерт із нагоди ювілею. Усі учасники
та глядачі співали Гімн України.
Концерт розпочали бандуристи музичної школи під керівництвом В. Мурської
піснею
«Добрий день, Матусю -Україно», далі звучав інструментальний гурт «Кобза» (керівник О.Біскуп),
який виконав твір «Гей, соколи».
«Пісне! Велична, рідна пісне!» – такими словами ведуча розпочала представлення народного
ансамблю пісні і музики «Кладочка» Народного дому (кер. І.Дікало). У виступі колективу
звучали пісні про Україну, українських патріотів, любов , яку ніколи не можна відділити від
рідної
землі,
а
також
виконувалися
українські народні
інструментальні
твори в обробках
керівника.
Друга
частина
відбувалась
у
міському парку, де
бібрчани
радо
зустрічали духовий
оркестр
із
м.
Львова
«Галицькі
дударі» (кер. Ігор
Василів).
Виступ
тривав дві години, керівник із колективом побажали бібрчанам успіхів, тільки сонячних днів,
родинного затишку.

Пам’яті жертв НКВД
28 червня бібрчани вшановували пам’ять патріотів, замордованих у колишній Бібрській
тюрмі НКВС по вул. Грушевського. Після сумної поминальної молитви, яку відправив
о.З.Телішевський , присутні виконали Гімн України.
Про маленькі віконця з товстелезними гратами, опускані в мурах будівлі, про людей за тими
віконцями, які просили пощади, а помирали за волю України, за нас, за наше майбутнє у своєму
виступі розповів Т.Шах. Пригадала історію зі свого життя тих часів жителька м.Бібрки
п.Гуменчук.
Ті люди помирали за творення та за народження нового. Вони любили Україну й заслужили на
нашу вічну пам’ять.
Подвір’я колишньої тюрми спорожніло, але пам’ять, яка вписана в історію 800-літнього
містечка, залишилася назавжди.
Виконувач обов’язків керівника Народного дому м. Бібрки Н. Свіжак

Подарунок найменшим
28
червня
силами
громади
встановлено дитячий майданчик у
селі Шпильчині (на подвір’ї дитячого
садка).
Велика
подяка
всім
небайдужим, хто долучився до цієї
справи як коштами, так і роботами.
Тепер діти та батьки села будуть
мати місце для проведення дозвілля.
Дитячий майданчик придбано за
кошти Бібрської міської ради.
Виконком Бібрської міської ради

Громадські слухання

•

•

•

У четвер, 30 червня, у приміщенні
Будинку дитячої та юнацької творчості,
о 17.00 годині відбудуться громадські
слухання щодо розгляду наступних
питань:
детального плану території частини
виробничої зони колишнього заводу
«Полісинтез»
під
будівлями,
які
перебувають
у
власності
ТзОВ
«Західполіфом
Плюс»
на
території
Бібрської
міської
ради
Перемишлянського району (за межами
населеного пункту) за адресою: вул.
Галицька,
буд.
170а,
м.
Бібрка
Перемишлянського району Львівської
області;
детального плану території земельної
ділянки під будівництво індивідуальних
гаражів по вул. Тарнавського в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області;
детального плану території парку між вул. Г. Тарнавського та площею Стрілецькою.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
ОГОЛОШЕННЯ!
У Бібрську районну лікарню на роботу потрібні
працівники:
сантехнік,
допоміжний
робітник,
конюх.
Працевлаштування за трудовою книжкою.
Адміністрація Бібрської РЛ
м

Паломництво
Запрошую поєднати паломницьку поїздку
в святилище Цариці Миру - Междугор'є
(младіфест) з дводенним відпочинком на
Адріатичному морі: 30.07-06.08.2016 р.
Виїзд зі Львова. Запис і подача документів
до 1 липня. Пожертва 170 Є.
Вересневе паломництво до Ізраїлю з 30
вересня - 6 днів. Пожертва - 560 доларів.
о.Зіновій: 0676809793, 0633901658

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме майно
Виконавчий комітет Бібрської міської
ради надає можливість отримання послуги
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме
майно, землю, реєстрацію договорів оренди
та інші. Детальніше на сайті Бібрської
міської ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/

