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На черговій сесії Бібрської міської ради
9 вересня в Будинку дитячої та юнацької творчості відбулося засідання чергової VІІІ-ї сесії
Бібрської міської ради VII-го демократичного скликання.
На цьому засіданні рада затвердила Положення про порядок передачі в оренду об’єктів
комунальної власності територіальної громади Бібрської міської ради. Документ уніфікує процес
передачі в оренду приміщень, що належать територіальній громаді.
Рада також внесла зміни до бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік, зважаючи на
необхідність проведення поточного ремонту каналізаційної мережі по вул. В.Стуса. Також
внесено зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський
комунальник», який проводить цей ремонт, на суму 60 тис. гривень. Виділено 10 тисяч грн.
для програми фінансування гінекологічного відділення Бібрської районної лікарні і звільнено від
сплати за перебування дітей у ДНЗ «Сонечко» батьків-учасників АТО та інвалідів. Рада своїм
рішенням запустила процедуру взяття на облік безгосподарних нерухомих речей на території
Бібрської міської ради, а саме - будівель магазинів у Заліссі та Шпильчині з метою
переведення їх у комунальну власність. Рада також затвердила Статути Народного дому
«Просвіта» м.Бібрки та дошкільного навчального закладу «Веселка» в с. Шпильчині для їх
державної реєстрації. На сесії розглянуто понад 70 земельних питань. Більшість із них отримала
позитивні рішення, які заявники можуть одержати в Бібрській міській раді на початку
наступного тижня.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

ДЕНЬ ГАЗОВИКА
Кожного дня, запалюючи газ чи вмикаючи обігрів квартири,
ми рідко задумуємося над тим, що над такою послугою, котра
забезпечує наш комфорт, працювало і працює чимало людей,
яких у народі називають газовиками.
І от уже вкотре учні Бібрської школи, гуртківці БДЮТ та
вокальні гурти НД м. Бібрки вітають працівників Бібрського
ЛВУМГ з їхнім професійним святом.
Спершу отці відмовили молебень, попросивши в Матінки
Божої захисту для всіх працівників.
Пізніше в актовому залі адміністрація установи вручила
грамоти та зачитала наказ про преміювання. Не забули і про
працівників, які вже на заслуженому відпочинку.
А на завершення з дитячих уст лунали слова
вдячності:
Нехай неспинно все палають
Блакитні та ясні вогні,
А вас нехай сьогодні зігрівають.
Пісні веселі й запальні.
Ми ще раз вітаємо всіх, хто віддав свою працю в
минулому і трудиться зараз у газовій галузі нашого
краю.
Марія Чабан, керівник інституту інформації УП

Встановлено нові контейнери для збору пластикових відходів
Просимо мешканців цей вид сміття викидати окремо.
Додаткові контейнери встановлено на пл. Стрілецькій (за аптекою в парку), по вул. С.
Крушельницької (біля колишнього Харчпрому) та на території Бібрської ЗОШ (біля смітників).
Коротко про те, що слід класти в ці контейнери та що не можна:
Що класти: пластикові пляшки та посуд, пакети, пластикові чи целофанові упаковки, плівку,
пляшки з-під мийних засобів, тюбики з-під зубної пасти та продуктів харчування, підноси з
пластику чи полістиролу, пакувальну плівку.

Що НЕ класти: іграшки, пластикове та легке спортивне взуття, килимки, меблі та інші
вироби з пластику, компакт-диски, DVD-диски, аудіо- та відеокасети, фотографії та фотоплівку,
ручки, парасолі, електричне та електронне обладнання, посуд із твердого пластику.
Також пам'ятайте: перед тим,
як викидати річ, слід
спорожнити, промити та
максимально зім'яти її.
У найближчих планах міста
встановлення додаткових
контейнерів зі збору пластикових
відходів, скла, батарейок. Просимо
небайдужих мешканців надсилати
свої пропозиції щодо майбутніх
місць розташування контейнерів на електронну адресу: bibrka.rada@gmail.com або за адресою:
м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Розпочато будівництво нової гілки каналізації
КП «Бібрський комунальник» інформує про початок будівництва каналізації по вулицях Кривій
та Б.Лепкого.
Проведення даних робіт дозволить багатьом жителям під’єднатися до системи централізованої
каналізації та зніме багаторічну проблему скидання стоків у річку.
Роботи проводяться силами міського комунального підприємства й будуть тривати впродовж
декількох тижнів. Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
КП "Бібрський комунальник"

Поточний ремонт фасадів
Розпочато ремонт фасадів будинків на пл. Нац. Відродження.
На даному етапі планується провести роботи на фасадах 3-х будинків. Просимо мешканців із
розумінням поставитись до даних робіт та оминати ділянки з риштуваннями.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Секція кіокушинкай карате
Спортивний клуб кіокушинкай карате «КАНКУ» запрошує Вас на
тренування. Розвиваючи напрямок кіокушинкай карате ( цей стиль
є одним з найбільш поширених напрямків карате у світі), ми
змогли, завдячуючи наполегливій праці всіх тренерів нашого клубу,
стати одним із найбільших клубів східних одноборств в Україні.
Одночасно з популяризацією кіокушинкай карате ми велике
значення надаємо якості тренувального процесу. Наші вихованці
неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу,
здобували призи за найкращу техніку та волю до перемоги на
чемпіонатах України та Європи.
Клуб є офіційним членом Української федерації кіокушинкай
карате, що підтверджено відповідними документами.
Тренування в клубі проводять кваліфіковані тренери, які мають
високий спортивний рейтинг , пройшли спеціалізовану підготовку
та мають дипломи вищих навчальних закладів за спеціалізацією
«тренер з кіокушинкай карате».
Групи поділені за віком та рівнем складності, де діти з чотирьох
років та дорослі (вік не має принципового значення) мають
можливість опановувати східне бойове мистецтво.
Карате для дітей перш за все є відмінною системою
психофізичної
підготовки:
діти
займаються
гімнастикою,
розтяжкою,
розвивають
пам'ять
і
уважність,
вчаться
беззаперечного підкорення та дисципліни, долають власну лінь і амбіції, адаптуються до різновікових
колективів. Хлопці будуть захищені від згубного впливу вулиці, ледарства й неробства, стануть
менше часу проводити за комп'ютером і більше спілкуватися з однолітками. Як наслідок - діти
зможуть захистити себе, стануть сильнішими, дисциплінованішими, впевненішими в собі, водночас
лояльно ставитимуться до слабких. Карате - хороша підготовка малюка до школи. Одна річ прийти
до першого класу домашнім хлопчиком, зовсім інша - учнем школи карате, котрий володіє хорошим
набором прийомів самооборони, атестований на пояс і вже має справжнісінький Паспорт Будо.

Викладання карате частково ведеться японською мовою. Крім того, дитина повинна мати
початкові поняття про дисципліну, роботу в колективі, терпіння й витримку. Тому вважається, що
вихованець готовий займатися в групі карате з 4-річного віку.
Семпай - це вчитель, тренер, який вводить вашу дитину у світ карате і здоров'я. Семпай
розмовляє з дітьми без знижок на вік, вчить відповідати за свої вчинки, тримати слово, поважати
старших, не використовувати отримані знання карате на шкоду іншим. До нього завжди можна
звернутися з будь-якого питання, і він ніколи не відмовить у допомозі. Саме такі взаємини
переважають у нас у секціях між учнем і вчителем.
Навчання карате має виховний характер. Воно нерозривно пов'язане з формуванням особистості
(світоглядом, моральним поведінкою, виробленням певних рис характеру, волі, звичок і смаків,
розвитком фізичних якостей).
Карате дуже корисно для дітей. Воно розвиває координацію, дихання, тримає неприборканий
дитячий характер у рамках гідної поведінки. Саме це і є початком того, що потім формує в ньому
справжню людину, патріота, корисного суспільству і своїй країні.
Тренуючись у СК «КАНКУ», ви зможете брати участь у змаганнях різних рангів (змагання
проводяться як серед дітей із 5 ти років, так і для ветеранів, яким понад 35 років), проходити
семінари та атестації з провідними майстрами Європи та світу, побачити під час поїздок багато
різноманітних країн ( тільки за останній час наші спортсмени побували в Польщі, Німеччині,
Нідерландах, Франції, Бельгії, Чехії, Угорщині, Болгарії, Швейцарії та Іспанії), побували в Діснейленді
та Астерікс-парку тощо.
Не забуваємо і про літній відпочинок наших спортсменів: кожне літо ми влаштовуємо спортивнооздоровчі табори в Карпатах та Болгарії.
Спортивний клуб кіокушинкай карате "КАНКУ" та створена на його базі Львівська міська та
обласна федерація кіокушинкай карате входить до складу Української федерації кіокушинкай карате
(УФКК) і є членом Всесвітньої організації карате (W.K.O.).
Тренуючись у нас, ви одержите спортивний паспорт, у якому будуть занесені ваші досягнення,
Документ діятиме у всіх країнах світу. Ви виборюватимете право бути членом збірної команди клубу,
області
чи національної збірної України. Тренування в м. Бібрці проводить Жуков Руслан
Вікторович, володар 1 дану, багаторазовий призер чемпіонатів України.(Тел.: 067 3366265).
Тренування на базі Бібрської ЗОШ, вул. Уляни Кравченко, 2.

День батька
18 вересня, о 15.00, у Народному домі, зокрема в одному з відновлених приміщень,
відбудеться акція «Прочитай мені казку, тату». Захід присвячений Дню батька. Запрошуємо всіх
охочих.
Директор НД м. Бібрки Люся Сурмач

День донора
29 вересня 2016 р. (у ЧЕТВЕР) у приміщенні БІБРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ПОЛІКЛІНІКИ о 9.00 год буде проводитися ДЕНЬ ДОНОРА.
Усім охочим здати кров для потреб хворих мати при собі посвідчення
особи (паспорт). В анамнезі не має бути вірусного гепатиту чи інших
важких захворювань.
Донорам надається 2 дні додаткової відпустки за місцем праці, талон
на харчування.
Адміністрація БРЛ

Щиро вітаю з ювілеєм

Оголошення
Першого-шостого жовтня запрошуємо здійснити
ювілейне паломництво Року Божого Милосердя до
Святої землі (Ізраїль, Палестина). Перебування в
унікальних місцях Життя Спасителя. Виліт із
Києва. Найдешевша поїздка в році - 560 доларів!
Запис
до
закінчення
формування
груп.
Тел.0676809793, 0633901658, о.Зіновій

Оксану Михайлівну Думу!
Хай квітує доля у роках прекрасних,
а життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, добробуту та щастя
Господь нехай дарує на многії та благії
літа!
Олександра

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/

Світлої пам’яті товариша
1.09.2016р. пішла з життя лікар Марія Іванівна Панасюк – Сільванова.
Блаженної пам’яті лікар Марія Панасюк народилася 21 листопада 1940 року. У 1971 році
закінчила Львівський державний медичний інститут. Після закінчення працювала лікарем –
рентгенологом у Турківській ЦРЛ; у Ходорівській ЦРЛ, а з 11.04. 1981року - лікарем –
фтизіатром, рентгенологом, заступником головного лікаря з лікувальної роботи Бібрської ЦРЛ.
Із 1994 до 2009 року – головний лікар Бібрської ЦРЛ, до останніх годин свого життя - лікар –
фтизіатр.
Працівники Бібрської РЛ сумують з приводу
Медицині віддала 45 років.
смерті колишнього головного лікаря СільвановоїЗалишила по собі сум, світлий спомин
Панасюк Марії Іванівни та висловлюють глибокі
кваліфікованого лікаря, доброї людини,
та щирі співчуття рідним і близьким.
надійного товариша.
Колектив лікарів Бібрської ЦРЛ.
Колектив ЦТЕ №5 КП "Укрспецзв'язок" висловлює Народна
хорова
капела
«Бібрчани»
щире співчуття Кисілеві Ігорю з приводу смерті висловлює щире співчуття Дануті Івахів
матері - дорогої та найближчої людини.
із приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Вічна пам'ять та вічний спокій її душі.

