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ДОРОГІ МЕШКАНЦІ БІБРЕЧЧИНИ!  

Щ иро вітаю Вас зі святом 

Миколая! Миколай Чудо-

творець - заступник простих лю-

дей, покровитель та вихователь 

дітей. Добрі та праведні вчинки 

Святого Миколая донині є зраз-

ком служіння і високого духов-

ного чину. Це особливе свято 

спонукає нас вірити в диво, як 

вірять у нього діти, навчає мило-

сердя, доброти та чуйності, всеп-

рощення й любові до ближніх. 

Тож прийміть найщиріші ві-

тання зі святом. Нехай усі добрі 

наміри втіляться в дійсність. По-

моліться Святому Миколаєві - і 

він подарує вам здоров'я, доста-

ток і благополуччя.  
Вірю, що Святий Миколай заві-

тає до кожної домівки і сповнить 
великою радістю серця всіх дітей 
і дорослих. Нехай він дарує здо-
ров’я й щасливу долю, Господнє 
благословення, що оберігатиме 
вас упродовж усього життя.  

Бібрський міський голова  

Роман Гринус  

ПОМІЧНИКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

"З усього вашого майна в хвилині 
смерті залишиться вам єдине – те, 
що ви дали убогому!"- казав Андрей 

Шептицький �  

Шановні друзі, помічники св. Мико-
лая! Насамперед хочеться від щирої 
душі подякувати Вам за ваші відк-
риті, добрі серця, які в сьогоднішній 
нелегкий час хочуть і здатні робити 
діла милосердя! Милосердя стосовно 

найдорожчого, що в нас є - дітей.�  

Дякуємо за вашу активність, дякує-
мо всім, хто долучився будь-яким 
способом ❗ 
Особливе спасибі хочемо висловити 
меценатам і керівництву футболь-
ної школи "Лідер", яка приготувала 
70 солодких подаруночків,а особли-
во Володимиру Охримовичу. 
Також щиро дякуємо родині Мель-

ника Руслана і Віти за велику кіль-
кість цукерків для діточок❗ 
Завдяки вам, всім небайдужим лю-
дям, цього року приготовлено 82 
подарунки для діточок сиріт, діток з 
малозабезпечених сімей, багатодіт-
них та хворих. Подаруночки справді 
всі гарні, думаємо, сподобаються 
малечі. 
Дякуємо всім чудовим людям, які 
придбали подарунки. Благодійни-
ками стали: Мирослава Коцюмбас, 
Марія Кошла, Іванна Анрушкевич, 
Oksana Ivasiv, Olia Maksumovuch, 
Оксана Гринус, Svitlana Trynko, 
Худа Віра, Іруся Гурська, Іванна 
Орищук, Уляна Стасишин, Надія 
Закалик, Olga Kozakevich, Наталя 
Чемеринська, Мар'яна Портухай, 
Оксана Писарчук, Наталія Бойко, 
Іра Бабяк, Оксана Гловацька, Уля-

на Пелікант, Іванна Поберейко, Ol-
ga Prutyla, Оксана Довгаль, Ігор 
Грицило, Надя Цюра, Іра Єдинак, 
N a d i a  B e r e z a ,  V o l o d y m y r 
Danylyshyn, Наталя Мандзяк, Катя 
Христіна, Mariya Teodorovych, Леся 
Дубас, Надія Дацко, Roma Borsch, 
Оксана Бутенко, Андріана Теплиць-
ка, Михайло Комар, Oksana Denysi-
uk, наталя наконечна, Іра Багрій, 
Мирослава Винницька, Marta 
Stetskiv, Мар'яна Працьовита, Ок-
сана Зінчук, Ольга Стасюк, Іванна 
Марковська, Лілія Майовець, Миро-
слава Семчишин, Наталя Рибачен-
ко, Ніна Леус, Надія Кулеба, Юля 
Хамуляк, Таня Кохалик, Іванна 
Гавришків, Сергій Дзядик, Anna 
Prutyla, Роман Кубай, Мар'яна Чу-
бій, Богдана Катола, Olga Tesliak, 
Дана Заставна, Ірина Чепіжак, На-

ФОТОФАКТ 

15 грудня в Народному домі м.Бібрки ма-

леча мала можливість переглянути виста-

ву "МЕДЯНИК ВІД МИКОЛАЯ", підготов-

лену учасниками драмгуртка НД м.Бібрки 

(керівник Н.Свіжак), учасниками вокаль-

ного гуртка (керівник В.Андрушко), учня-

ми школи (керівник Г.Бобечко), А.Пуделко 

(керівник Л.Цюк). Дякуємо глядачам за 

теплі оплески і під- 

тримку. Сьогодні насолодяться подаруноч-

ками і дітки від 0 до 3 років (від Бібрської 

міської ради). Всі присутні отримали бла-

гословення і від о.Ігоря та о.Олега.  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009643667280&fref=gs&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD7l7n5eMnF4pwnqnyPs9k0nkI4NDbdtcFNqo8SK_NRHpTGloXL4u1EZR32ZnE1iVa2qxOj5zO-e2oC&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009643667280&fref=gs&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD7l7n5eMnF4pwnqnyPs9k0nkI4NDbdtcFNqo8SK_NRHpTGloXL4u1EZR32ZnE1iVa2qxOj5zO-e2oC&dti=321065428363758&hc_location=group
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100015178664832&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCT2v4HJ69W_yq2W8EHppPKWt2aBehcp9nkNTVoDta7_LmSs9DEJOWlSGE75rWqPy7-vSlT9Mc--NKa&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021652925057&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA1blmbCuI_-zekNcZSMCcT812802Ok-6gakfTr7R00xJKu0G2ZPX4fAKpcnbFsAOX977ohy1Y0-L6N&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021652925057&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA1blmbCuI_-zekNcZSMCcT812802Ok-6gakfTr7R00xJKu0G2ZPX4fAKpcnbFsAOX977ohy1Y0-L6N&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002099718639&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARALvpePHCPJpjw0K_HsmX7vbMCFxBYPKShgwLfSXEuZNN0jCSGMdHN2wm809puLunzuJ6-pL66m7beT&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/AnnaPrutylaa?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAF5aNPoaX0xoEIgwVEdmrnCqc1Ewdfkr5esHc7qj1rwdqpbPOD0gEO9WOFY0v7TIHd0FEwRoXOgF38&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/AnnaPrutylaa?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAF5aNPoaX0xoEIgwVEdmrnCqc1Ewdfkr5esHc7qj1rwdqpbPOD0gEO9WOFY0v7TIHd0FEwRoXOgF38&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034358981297&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAWQCVt-UmTzBPG77BYeVtfE1aTElDkFr5Uz6_VTyUXgiXqyaTpYmT1M2fe3kpnqw65AccL3lUd3Yre&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/marjana.chubyj?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZzp9cWPx80K_9yeIeGLkDb7Xi9dRJIchzmuAfh04_H-Stn38bwLhC5kpkohs1qnfZnrx6DN2fy3_L&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/marjana.chubyj?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZzp9cWPx80K_9yeIeGLkDb7Xi9dRJIchzmuAfh04_H-Stn38bwLhC5kpkohs1qnfZnrx6DN2fy3_L&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015132464083&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDHwlPc8-yjj4KRxU4rkjvHQJoLdhMXtNqvJMBEbt48kwLDnVD39puAQ6RNXUBTA9gV4EsmRTIrkrYS&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/olga.tesliak?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDjSVp2wGKIStYPC0Oe306SqlgFVYNker5SXltdEHl6uMGeaJl1_Pp8m56B8M3ki_EoDS4m6ALm3q8g&dti=321065428363758&hc_location=group
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007605857718&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCI4XFCOMfgKy89Xe6lJzMhq8FKDoogY03emrMxt0LGQy2nj3jNt0gl7c4-UIOST0U0PXdyhO88Gshp&dti=321065428363758&hc_location=group
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РОМАНІВ.:СЕЛО, ЯКЕ ВАРТО ВІДВІДАТИ 

Після розпаду двох світових імперій 
село Романів, щоби збудувати свою 
державу, зорганізувало сотню стріль-
ців. Усі вони були уродженцями села, 
а їхня військова одиниця дістала на-
зву «Залізна сотня»  УГА. Ця знамен-
на подія трапилася у 1918 році. З лис-
топада 1918 року до червня 1919 року  
сотня вела бої на південний схід від 
Львова, неодноразово попадаючи в 
оточення, успішно з них вибираючись 
та відвойовуючи позиції. Зубра, Пасі-
ки Зубрицькі, Сокільники, Кротошин, 
Давидів, Відники, Винники, - це ті 
села, які довелось захищати Залізній 
сотні і за які багато стрільців поклали 
власне життя. Останній бій як окремої 
військової одиниці  був за власне село.  
Через великі людські втрати стрільців 
розподілили потім по  інших відділах. 
Далі були бої на Великій Україні.  

Незважаючи на поразку у Визволь-
них змаганнях 1917-1921 р.р., романі-
вці не зневірилися, не поступилися, а 
далі активно і планомірно проводили 
роботу, спрямовану на утвердження 
національної ідеї і не корились  поль-
ській окупації: 

1921 р. Відновлення роботи читаль-
ні з аматорським гуртком, хором і біб-
ліотекою.  

1928 р. Відновлення  Романом Чу-
чкевичем духового оркестру, який 
пізніше брав участь у відкритті пам’я-
тника Іванові Франку на Личакові.  

1929-1930 р.р. Саботажні протиполь-
ські акції під час «пацифікації», які 
носили у селі економічний характер.  

1933 р. Антикомуністичні  акції про-
тесту. У селі утверджуються ідеї ОУН. 

З приходом більшовицьких військ у 
1939 році досить швидко Романів від-
чув всі принади комуністичного раю. 
Першими в 1940 році потерпіли ті 
сім‘ї, які були мішаними - українсько 
– польськими. Вони були вислані в 
Сибір та Казахстан. Так більшовики 
роздували міжнаціональну ворожне-
чу. За ними, вже за розвіданими да-

ними, у 1941 році, сім‘ї тих, хто не хо-
тів коритися новому режимові. І на 
кінець, з початком війни, у Бібрецькій 
та львівських тюрмах були фізично 
знищені сільські активісти, прихильні 
як до радянської влади, так і до ОУН. 

Для характеристики подій часів 
збройної боротьби ОУН – УПА за не-
залежність скористаємось поглядом 
збоку, уривком з книги - спогадів    
Романа Загоруйка «Повернення із 
справжнього пекла»:   

«Зайшли ми в Бібреччину, зупини-
лись на горі, покритій лісом, біля села 
Романів. Тут  був кущ самооборони 
с.Романів з майже 200 чоловік. Прохо-
дячи тереном, на кожному кроці ми 
зустрічали більші чи менші кущові 
боївки, розташовані в лісі. Мені тоді 
здавалося, що за кожним кущем при-
чаївся хтось із бійців самооборони. 
Ніхто з місцевого населення не хотів 
добровільно йти в Червону армію, во-
ювати не за свої, а за окупаційні інте-
реси, тому і йшли люди в ліс під за-
хист УПА, створювали місцеві військо-
ві відділи так званої Самооборони. На 
боротьбу проти окупантів піднялося 
все населення.». 

Про Романів як місце, де друкували 
підпільну літературу, у своїх спогадах 
згадує Ярослава Стецько.  І таких 
прикладів чимало. 

Після повернення більшовицьких 
військ для боротьби із  повстанцями 
та зборів з населення в рахунок дер-
жавних поставок  перебазували  з Си-
біру 39-й запасний стрілецький полк 
43-ї стрілецької дивізії. Однак кадрові 
військові не дуже хотіли воювати з 
місцевим населенням, і їх замінили 
відділи НКВД – МГБ. 

1947 рік. Початок масових вивезень 
до Сибіру.  

1949 рік. Насильницьке заснування 
колгоспу 

Всього за період з 1919  по 1953 р.р. 
в Книгу пам’яті вписано прізвища 287 
жителів села, знищених або   репресо-
ваних.   

З подій радянської окупації: 
1956 рік. Перший випуск середньої 

школи 
1957 р. Створення мішаного хору. До 

складу хору, під керівництвом спочат-
ку Добромиля, а потім Кобеля, входи-
ли 40 чоловік. На прослуховування 
хору приїхав Кос-Анатольський, який 
запросив його у Львів.  Виступи рома-
нівського хору у Львові в грудні 1957 
року у тодішній обласній пресі назва-
но  мистецькою подію  місяця.  

Продовжує активно виступати і ду-
ховий оркестр під керівництвом Васи-
ля Сенчишина  

Протягом важких 50-х років XX ст. 
громадою були зібрані кошти та заку-
плено матеріали на ремонт церкви, 
які  під час пожежі 1960 року згоріли. 
Нібито поганий технічний стан спору-
ди храму та неможливість негайного 
ремонту і став офіційною причиною 
закриття церкви. Протягом наступних 
30 років Служба Божа правилась тає-
мно дяком Добромілем.  

1969 рік. Спорудження нового при-
міщення школи. 

1977 рік. Сільська футбольна коман-
да «Камула» стає чемпіоном області з 
футболу серед сільських команд. 

1979 рік. Спорудження пам’ятника 
загиблим у ІІ світовій війні. На ньому 
105 прізвищ воїнів Романівської сіль-
ської ради. 

1984 рік. За ініціативи тодішнього 
голови сільради Кобзаря М.М. на базі 
існуючого хору створюється Хорова 
капела «Камула» Романівського буди-
нку культури. Під керівництвом Хо-
мутник Лариси капела здобуває попу-
лярність не лише в  області. У 1987 
році хор стає лауреатом ІІ Всесоюзно-
го фестивалю народної творчості.  

Зі здобуттям незалежності мешканці 
села отримали можливість вільно роз-
порядитися своєю долею. Ми маємо 
гідно розпорядитись надбанням істо-
рико - культурної спадщини. Це від 
нас усіх залежить. Це є наш час. Не 
змарнуймо його, не втратьмо цю мож-
ливість, побудуймо краще майбутнє 
для народу України.  

дія Петрова, Оксана Махній, Люся 
Сурмач, Зоряна Влах, Надія Дяків, 
Оксана Борачок, Уляна Яворська, 
Іванка Оленич, Juliia Didyk, Леся 
Січкарук, Дарія Корж, Galya Mal-
yuga, Katerina Zan, Василина Тих-
нович, Nelya Madych, Olga Ivaskiv, 
Олеся Ломако 
Pavlo Ivashuta - дякуємо за олівці, 
книжечки і розмальовки, Леся Гу-
менчук - дякуємо за мандарин-

ки,� Галина Берест-Гнап - дякуємо 
за гарні заколки. 
За фінансову підтримку спасибі-
 Luba Oliynik, Галя Юренц, Ірина 
Корж, Наталі Бочуляк, Люба 
Шпак,Vasil Bodnar, Орися Орестів-
на, Оксана Дубневич,Леся Ма-

лець,Леся Сушко, Володимиру По-
ломаному,  Світлана Охримо-
вич, Віра Віра (Віра Гумен-
чук), Коля Тобейчик, Поглод Гали-
на, Мирослава Семчишин, Віра Під-
кович Коваль ,  Надя Куля-
в е ц ь . к о в а л ь ,  I v a n  H a v i n -
s k y y ,  З і н о в і й  Т е л і ш е в с ь -
кий, Володимир Сваха, Gayana 
Abashyan, Іван Леснік,Оля Наконе-
чна, Надя Цюра, Віра Добрянська, 
Марія Жінчин,Оксана Возніке-
вич, Марія Задорожна, Галина Ко-
шла, Олександра Телішевська, Віра 
Скалоцька. 

19 грудня Св.Миколай�  завітає і 
роздасть приготовані пакуночки❗ 
Ми за день-два забудемо про це, та, 

як сказала одна мама, «я та мої діти 
цілий рік згадували про того Мико-
лая! Основне, що це милосердя на-
завжди залишиться записаним зо-
лотими літерами на небі, в книзі 
вашого життя! 
Окремо дякуємо родині Романа і 
Уляни Стасишин, за те, що у їхньо-
м у  д о м і  м и  о р г а н і з у в а л и 
«Резиденцію 'Миколая!!!» 
Дай Вам Боже здоров'я, достатку, 
радості і найщедріших подаруночків 
в і д  с в . М и к о л а я . 
Надіємось, що ця добра традиція 
триватиме в нашому містечку і при-
носитиме багато радості для мале-
ньких сердечок! 

Волонтери Бібреччини 

Ярослав Іванишин 

(Продовження. Початок  у поперед-

ньому числі газети) 

http://www.ukrcenter.com/library/display.asp?avt=&an=РОМАН%20ЗАГОРУЙКО%20-%20
http://www.ukrcenter.com/library/display.asp?avt=&an=РОМАН%20ЗАГОРУЙКО%20-%20
http://www.ukrcenter.com/library/display.asp?avt=&an=РОМАН%20ЗАГОРУЙКО%20-%20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014937642858&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBuPI84kCvG1YykK_NtH4L8LItRQ-vPy6kSHsvrxKw2UIKQDqfYEaXhTbHvmT83KH6F4V8jX7bPAlNN&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014937642858&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBuPI84kCvG1YykK_NtH4L8LItRQ-vPy6kSHsvrxKw2UIKQDqfYEaXhTbHvmT83KH6F4V8jX7bPAlNN&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/Zoriana.Vlakh?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDH7n714ngJ1vI5uv_MF7pJpzSx8OQJ61up4yXKh04yO1C65skvz0WfD3th8FIByDpEPmRFcjZS6FxL&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203496367&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAxJXMnK3XixfBJYRM3NWlZPW9ZbAIj7uzzYMcAEwq8-o1QPKnrioeYVbKiq8QHtnu7KFL_LL3CuUeo&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022578733127&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAX4lkGzqCj2JFmgX2133Cf2Z0IgxyyiUx0zqvFCMqZkelm0J0Y-xoYOLie9-CMkoqNdesPRChA0CJz&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001713325791&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDaiuwPoErMc7ywcDq-zRbh03mgkN9Sz2LIs2-UnW2MeNPO__EaTWRCP902YUm8QfVra_ZinK9lq3eD&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006850816603&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDnP7Pv21xSGGYU5K7plOOmNxsz4e_4E2qernTZIWfPxVTrlAOxmlMUCRezZsEaN53_cxPcrLQ52v9-&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013838956375&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB_I9-XtsIp4vruNwxBLcACoT8G4psd8cnOfSRS_Fx8HkOc9boyeVYK1RRyDobszdSVEugaNrhfuwKx&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013838956375&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB_I9-XtsIp4vruNwxBLcACoT8G4psd8cnOfSRS_Fx8HkOc9boyeVYK1RRyDobszdSVEugaNrhfuwKx&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019675004869&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDORyGWYvHTSKQDi6vKy2Vq6JDJ-6HaqEt0QAIwi4xIHbY6LCdVymwCs1-P7nsL-84z0aYGNQ3Nvfhv&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/galya.malyuga?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAYOopfelcwuAgJXO-Su38s7lMLleZWYuPp5do0celLVK0KpB7ZDDTsZ6dKYMyzJN_lPJd4XFZ8N69N&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/galya.malyuga?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAYOopfelcwuAgJXO-Su38s7lMLleZWYuPp5do0celLVK0KpB7ZDDTsZ6dKYMyzJN_lPJd4XFZ8N69N&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/katerina.zan.33?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDuhI-XhWHp9RZvVarqghWQpmKakbji5ysNVEaE0IPALXZcRumw3HESFwA3a1Yi4H-bWadeoPqQaUZW&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/tyhnovyth?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC39m8hEFHqt9JM-h7HdwDAnjMlgXTWS6kT60OzEJHejadluegQYY5kA2ycxYGUqXloBBxRuo3ZTsi3&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/tyhnovyth?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC39m8hEFHqt9JM-h7HdwDAnjMlgXTWS6kT60OzEJHejadluegQYY5kA2ycxYGUqXloBBxRuo3ZTsi3&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/nelya.madych?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCru5FlbOqRrGqJkuoTXCPLGEBtR1YLVrB1aiIt3B3WhlZ_UctArluZ_dys7liIgMDy-dFZpeVFGBE_&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/olga.ivaskiv?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBdlMmTxrKi3QZT4j57R6w8mcjXiljyEnqmf9DOH7SCgASrFRzoW6rUpNnd_BhvARXY8Q_5mVnc4JM7&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017350892768&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwMVhzM5G5yjr4xqUVjcBDQdDDQcQPQIoSHQc9HFiF99UrQNZmigBs8BKp9F8hUuTMG6ZdPpU1lu9M&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/pasha.iva?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA-csp-KwyvE7n3pUnMUSdhs_MqdipyoXdPLd_NaR1jtO0ZOGnblCIMMn66vmIZ7SiHkIuTKEZ39lWK&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026276015690&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCa-XOG8bTw7ktVq6qOwreS0iEYxLLAjn0uchGSOfJ9CHBElLAcqMw3IMpsrbUYHLcvxBdPS_hjlupb&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026276015690&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCa-XOG8bTw7ktVq6qOwreS0iEYxLLAjn0uchGSOfJ9CHBElLAcqMw3IMpsrbUYHLcvxBdPS_hjlupb&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017356694792&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC6eKSNdrDeLkro6bStba0lR7FshgIrOKMHsujXjUUPXNTuP7aM__dGnGN8uH4jSuTnQ7btpOsM641y&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/luba.oliynik.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC3zQdiFQx-48irBEp8h4PcT0y9HyrSsJs36TQVxMf0jdVZ3iDTN64AEIt9iEkngTCJZESBCttFVfct&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044044278841&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDauxVLCoYI1PmMsWKJLStbYMAksAuqI3ojut2xAdHXDV_fV_DjhKY-dO6A8jibwGfJqImqW6GjWeZu&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011198800631&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCAURXno0lQYml_lMPdw7lz1W-Gm8Vl0qVwHkqd508dHCEn-fKBCIwLMM-LQLSD_9MAuY4Civ0iy5ya&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011198800631&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCAURXno0lQYml_lMPdw7lz1W-Gm8Vl0qVwHkqd508dHCEn-fKBCIwLMM-LQLSD_9MAuY4Civ0iy5ya&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019810638811&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB3cnIIkuO5TJXq8kDZpPJvv5rf5xfiCUSdZXtG-9dElaXd-Ge0TRblSak4-EAzlClU3rB05tmQF3sm&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019810638811&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB3cnIIkuO5TJXq8kDZpPJvv5rf5xfiCUSdZXtG-9dElaXd-Ge0TRblSak4-EAzlClU3rB05tmQF3sm&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003977882357&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAv0DJdkCtHUY-HmX94NmNdOHf5ZI7jujqq0Vu1QBvB8fbDU-2K9xO7XLoiAGjIifVkY3u5j-6NfMeI&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027627934223&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDaMBOQhYd3JqXHbk5vORrvv2zn04DTrLZNVDDYJlBLG2uhMyNxZQJZc3xTRd6xKidz0hpDn8Pui93M&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027627934223&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDaMBOQhYd3JqXHbk5vORrvv2zn04DTrLZNVDDYJlBLG2uhMyNxZQJZc3xTRd6xKidz0hpDn8Pui93M&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023267661314&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDUksWjiAcg-19FdU91WBY_iCvNM84jDE6cJGqYsgkdkIaD2nl2GGWyljhC8OXuLlHYby_5x7TyYZgQ&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003911711332&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARACVIhk95uMxerlIUKzOb4ouHIGvutQbVC6cBzPT9Udd8P7KO8IunoieM0_UkNgwmCs71sqmHJ6IgkY&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003911711332&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARACVIhk95uMxerlIUKzOb4ouHIGvutQbVC6cBzPT9Udd8P7KO8IunoieM0_UkNgwmCs71sqmHJ6IgkY&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027143610950&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCnRD0aM7DrgNdwmJbD3hcqzXGBVyVIeln7htb4QmTsJPc66P81iUWH3dJS55ZmmqYc1oRITiGmpVsE&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018442210143&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAB2nxtjPQefyO5Czt11_SJdAnS7dZxQo8j1_8oFpJbvII4uBPv9sYqpgC2g84TXjngbh5xAxlGmXns&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018442210143&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAB2nxtjPQefyO5Czt11_SJdAnS7dZxQo8j1_8oFpJbvII4uBPv9sYqpgC2g84TXjngbh5xAxlGmXns&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011527149873&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAqwhXPyjWEgKfhHaeeLmzP0oRu7LnGobTqcKTX-ErNpt_Q303nceJl_ULFpQuHC8tqwQB5WMakUFEd&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011527149873&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAqwhXPyjWEgKfhHaeeLmzP0oRu7LnGobTqcKTX-ErNpt_Q303nceJl_ULFpQuHC8tqwQB5WMakUFEd&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010849876403&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVcVZKiLWBfg_KT7_JKrcRJMXoJzPdI_zeJPdN6-Qn8aN4An8Xw5mwsxjJ3yqaiCud-d3UjxcIlURu&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025774848686&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDFnHNZvS6E9vkJiOl0LBZNUKbIbKEyLvIIoBxtCH2339lzeVoVr7bUzuwBvoJ59zCnJIrLn7PsekGK&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025774848686&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDFnHNZvS6E9vkJiOl0LBZNUKbIbKEyLvIIoBxtCH2339lzeVoVr7bUzuwBvoJ59zCnJIrLn7PsekGK&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028540115957&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBTxNZI62olUhWCiYyEpVMpIwnnghHXmlmQPwf71Qhtx4NLzIgkW-aXaTGTWP9hs1b9jof5Bh7PBVrG&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035326273108&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD1YBNiSd95qnfOCrG_YGQblCLFFiEXRL6UUJt_LAsqlkz_naXShWLGPzDEfne4aFaCY4QeoyCw7N7n&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035326273108&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD1YBNiSd95qnfOCrG_YGQblCLFFiEXRL6UUJt_LAsqlkz_naXShWLGPzDEfne4aFaCY4QeoyCw7N7n&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019054788113&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCo3AMA58b891un3q6jk_7hLaHGzlUKeL7fG481dos6idrkohtRx9019QW2VsOh0BHRa9iB-K49aIXZ&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019054788113&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCo3AMA58b891un3q6jk_7hLaHGzlUKeL7fG481dos6idrkohtRx9019QW2VsOh0BHRa9iB-K49aIXZ&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/ivan.havinskyy?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCgQJZlTbbvUBqtrTEsJOjT2yZ58PBQ-sTzcJ90qo6unCamxFQI0ZjjIdE8sxNaJ8ej_D41Z3TkNlGq&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/ivan.havinskyy?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCgQJZlTbbvUBqtrTEsJOjT2yZ58PBQ-sTzcJ90qo6unCamxFQI0ZjjIdE8sxNaJ8ej_D41Z3TkNlGq&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013813388916&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDu_04Is0b623baoUPgI9TuQSSimuXt3X0xMj4YIdc78xInbdnpHtBva9RDHAqoqFs9Tp-PVfZu62Dz&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013813388916&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDu_04Is0b623baoUPgI9TuQSSimuXt3X0xMj4YIdc78xInbdnpHtBva9RDHAqoqFs9Tp-PVfZu62Dz&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042659768712&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCuAcA895w8M8lTrLLKjDdXMDnXL46PjSptEq1KgxoQbWkdBWURqPXbXYPaM8epjdyyPchBln6s5YMm&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/gayana.abashyan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAxAvPa6zBHkTlCKQHYkiRgVwyeA2ahlN9xnkQAzezJN3ZBom4bk7drqbmr1-VvXjPIVN0Um7scdUkQ&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/gayana.abashyan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAxAvPa6zBHkTlCKQHYkiRgVwyeA2ahlN9xnkQAzezJN3ZBom4bk7drqbmr1-VvXjPIVN0Um7scdUkQ&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/ivan.lesnik.9?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCmW-VQyzBduVAs6pTMdpUZJupgb05BpFXgImMIlnon8QwHSIv1TLsgvDGK3jQhCL4-xGApRqOwmVnE&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029288209272&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAm4Pra3hSZto-T35vHPR-QAsrRLumKGWG5eMvOD_p7SXKu0dgcO-xfzk51hOA6OjsGlRUh70aDUDx_&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029288209272&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAm4Pra3hSZto-T35vHPR-QAsrRLumKGWG5eMvOD_p7SXKu0dgcO-xfzk51hOA6OjsGlRUh70aDUDx_&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010925764506&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC8u6DKDNR7mYCDGGTtHxrcEk7DaEM5oE5CiNJvJcebOUPXNvnrC1EFLl5d8R7hy9Wf9sCtBgfDPvm9&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010610298450&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB5Z5pBHuNXCxZwix5oDGkdOX_t4sYAJx6loTL7EvHYmGxkTUQomGDKwmdlquH0iXbz-ItcHXU1uqNx&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010610298450&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB5Z5pBHuNXCxZwix5oDGkdOX_t4sYAJx6loTL7EvHYmGxkTUQomGDKwmdlquH0iXbz-ItcHXU1uqNx&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039107910797&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAAcGeLZ4KYJk4piU1kxe3MNhsk3wifGaLCHLgjSDpB6LV6HGjKbw96qOqwfyk22gbZQpvd-WhTyC7D&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163508811&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBMU60WOhre5sIlD1oAtLfUtJZeo7C1qLkMZlUPT1NQGaNglD7_DYvV6tYrH7bHKcLTaxK9aAt_2OP1&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163508811&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBMU60WOhre5sIlD1oAtLfUtJZeo7C1qLkMZlUPT1NQGaNglD7_DYvV6tYrH7bHKcLTaxK9aAt_2OP1&dti=321065428363758&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023295947470&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBX4VkHkUBOFa57O7Lw4tXYwCIAuKp5jC0Eo41h5MED-zfAUDtr3zxD6VxVOpPlFck5OErloTCayu5D&dti=321065428363758&hc_location=group
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У ГРОМАДІ ЗАВЕРШЕНО ЩЕ ОДИН МІКРОПРОЄКТ 

Ч удова новина! Відте-
пер СОКІЛ / SOKOL має 

нові неймовірні дерев’яні вікна! 
БФ Спадщина.UA / Heritage.UA 
має нагоду втілити цей перший ва-
гомий етап перетворення приміщен-
ня в межах конкурсу мікропроєктів 
ЛОР. Виготовлення та встановлен-
ня вікон відбувається за співфінан-
сування Львівської обласної ради, 
Б і б р сь к о ї  м і сь к о ї  ра ди  та 
БФ "Спадщина.UA". 

� Якщо ви були в Соколі, то знаєте, 

що більшість вікон тут були в кри-
тичному стані та не підлягали рес-
таврації. Тому ми вирішили заміни-
ти 17 вікон на нові - енергоощадні, 
ідентичні за виглядом до автентич-
них. 
А тепер про акцію. Задля необхід-
ного в межах конкурсу дофінансу-
вання вартості вікон, започатковує-

мо акцію #сокільськевікно. Кожна 
приватна чи юридична особа може 
стати меценатом для "Сокола". Ла-
тунна табличка з вигравіруваним 
іменем фундатора прикрашатиме 
раму вікна, допоки воно стоятиме в 
"Соколі". А ми віримо, що це - сотні 
літ. 

� Принагідно інформуємо, що БФ 

"Спадщина.UA" цього року знову 
подав на конкурс мікропроєктів 
ЛОР - з проектом реставраціі 
"кімнати бурґомістра" (приміщення 
другого поверху вежі, а також сходи 
між І та ІІ поверхами). Ми хочемо, 
щоб ця кімната стала туристичною 
родзинкою Бібрки. Адже Бібрка - 
маленьке місто з великою історією! 
Наявний в приміщенні автентич-
ний балконний блок пропонуємо до 
реставрації. 
Разом ми можемо все! 

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

БФ Спадщина.UA / Heritage.UA 

У  громаді поширюють неправ-
диві чутки про закриття лікар-

ні. Х сесія VІІ скликання ухвалила 
рішення № 1149 від 15.11. 2019 р 
про створення КНП «Бібрська місь-
ка лікарня» Бібрської міської ради 
і подала звернення  до Перемиш-
лянської районної ради  про пере-
дачу будівель лікарні. Зразу пере-
водити працівників разом із будів-
лями не можна, бо ідеться про 
створення нового закладу охоро-
ни здоров’я в Бібрці, а не про 
реорганізацію. Реорганізацію може 
робити тільки Засновник, тобто 
Перемишлянська районна рада. 
Бібрська міська рада не може здій-
снювати заходів із реорганізації 
Бібрської РЛ, бо не є її Засновни-
ком. Тому, відповідно до чинного 
законодавства, Бібрська міська 
рада може тільки створити но-
вий заклад, тобто стати його 
Засновником, пройти певні ета-
пи до ліцензування і тоді вже 
прийняти працівників. 
Механізм створення нового за-
кладу покроково виглядає так: 

•Затвердження статуту закладу. 

•Утворення Конкурсної комісії 
для конкурсу на зайняття посади 
керівника закладу охорони здоро-
в’я. 

•Проведення конкурсу на зайнят-
тя посади керівника закладу охо-
рони здоров’я (відповідно до Поста-
нови КМУ від 27.12. 2017 р. № 
1094). 

•Реєстрація КНП  «Бібрська місь-
ка лікарня» як нової юридичної 
особи. Реєстрацію здійснює обра-
ний на конкурсі директор закладу. 

•Затвердження структури і штат-

ного розпису, поданого директором 
закладу, органом управління 
(виконавчим комітетом Бібрської 
міської ради). 

•Ліцензування закладу відповід-
но до чинного законодавства. 

•Прийняття на роботу працівни-
ків. 

•Підписання угоди з Національ-
ною службою здоров’я України. 

Тільки пройшовши всі вище-
перелічені етапи, можна роз-
починати медичну практику в 
закладі. Чинна ліцензія Пере-
мишлянської ЦРЛ не може по-
ширюватися на новостворене 
КНП «Бібрська міська лікарня» 
Бібрської міської ради. 

Інформація про те, що можна зразу 
з будівлями переводити або 
«перебирати» з Бібрської районної 
лікарні працівників чи здійснити 
всі вищеперелічені заходи на засі-
данні однієї сесії, суперечить чин-
ному законодавству і є маніпуляти-
вною. Переведення можна робити 
тільки в разі реорганізації, у нас 
же – новостворений заклад, який 
поки що ще не є юридичною осо-
бою, не має ні керівника, ні ліцен-
зії. Тому працівники ще певний 
час будуть працювати у Бібрській 
РЛ, а коли новостворений заклад 
«Бібрська міська лікарня» отримає 
ліцензію—перейдуть туди. У якому 
складі і в якій структурі—
плануватиме директор закладу за 
погодженням із Виконавчим комі-
тетом Бібрської міської ради.  
Бібрська міська рада вже тричі 
проходила процес створення нових 
установ на території Бібрської 
ОТГ, зокрема: 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бібрської мі-
ської ради», 
КЗ «Центр надання соціальних 
послуг» Бібрської міської ради, 
КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської 
міської ради. У жоден із закладів 
зразу не переводили людей. Споча-
тку перебирали будівлі, потім про-
ходили процедури з реєстрації і аж 
тоді приймали працівників.  

Усі заклади було створено від-
повідно до законів України та 
підзаконних актів. Жодних по-
рушень щодо механізму та про-
цедури утворення вищеназва-
них установ не було. Бібрська 
міська рада діє в межах чинного 
законодавства. Окрім того, 
процедуру утворення КНП 
«Бібрська міська лікарня» узго-
джено з Львівським центром 
розвитку місцевого самовряду-
вання. Алгоритм створення 
КНП «Бібрська міська лікарня» 
в основному збігається з алго-
ритмом створення КНП 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бібрської 
міської ради (який функціонує з 
1 червня 2019р.). 
Процес  створення КНП 
«Бібрська міська лікарня» пла-
нується завершити до 1 квіт-
ня.   

«Активістам», які поширюють не-
правдиву інформацію, радимо чи-
тати закони і відповідні норматив-
ні документи і не маніпулювати 
думкою людей.  

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ КНП «БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

https://www.facebook.com/sokilsokol/?__tn__=K-R&eid=ARB3Q9_dZws9PN5cTYVhLqALEfM-fM6NpRnYrmDB2FIGtd75UwcT61luQO2vjgnFXmOpr_Jihsc8XCte&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPnM8rQ6GkyKveMgdZXn8zBopQEM44jRzUbAzrlkGAUWSJ6SR0OcTvOAo4NLwVlX6ANWlvvulNycTL-cOt8yvYBF_zhk
https://www.facebook.com/CF.Heritage.UA/?__tn__=K-R&eid=ARDLzIqtP9BWnjho7Vf1fDhnNtjZb7bmrTxEtiXg1qyElLSmmYiEcMk_o64rJK_r8dPegGrCC-XN4-Q1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPnM8rQ6GkyKveMgdZXn8zBopQEM44jRzUbAzrlkGAUWSJ6SR0OcTvOAo4NLwVlX6ANWlvvulNycTL-cOt8yvYBF
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пре-

святої Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 20.12 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

- 18:00 Молебень до Ісуса Христа 

Субота, 21.12 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 22.12 (Непорочне зачаття Пресвятої 

Богородиці) 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

Вітаємо із 70-річчям  

Чорного Богдана Андрійовича!  

Бажаємо, щоб життя грало всіма барвами, щоб 

настрій був завжди веселим!  

Нехай заслужений відпочинок приносить задово-

лення й умиротворення. Міцного здоров’я, багато 

уваги, підтримки, розуміння. З Днем Народжен-

ня!  

Нехай горизонти наповнюються новими мріями і 

здійсненими бажаннями!  

З любов’ю і повагою: дружина, дочки, зяті, ону-

ки і правнуки. 

12 грудня у Бібрському ОЗЗСО І-
ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко відбув-
ся семінар директорів опорних за-
кладів загальної середньої освіти 
Львівської області "Інституційний 
аудит і розбудова внутрішньої сис-
теми забезпечення якості освіти". 

Під час семінару проведено різ-
нопланові заходи: роботи у фокус-
групах, спостереження за освітні-
ми фрагментами та навчальними 
заняттями, спікерську платформу, 
розробку управлінських кейсів . 

ФОТОФАКТ 
13 грудня 2019 року зібралися учні ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж  
на святкові вечорниці «Ой на Андрія гадали дівчата», які 
підготували учні 8-9 класів під керівництвом Яцишин Т. В., 
Торко Л. Ю. Свято допомогло дітям краще пізнати народні 
звичаї та традиції, виховувало любов і пошану до них, необ-
хідність зберігати і передавати їх наступним поколінням, 
сприяло національно – культурному відродженню. 
В Андріївських вечорницях взяли участь учні 5 – 11 класів, 
батьки та вчителі школи. 

ФОТОФАКТ 
Продовжуються роботи із за-
міни водогону по вул. 22 січ-
ня, Леся Курбаса та Уляни 
Кравченко. Левову частку 
коштів на проєкт залучено з 
обласного бюджету. Задяки 
цьому проєкту покращиться 
якість водопостачання, змен-
шаться втрати води й змен-
шиться кількість аварій на 
міському водогоні. 

17 грудня Перемишлянська районна відмови-
ла у передачі майна лікарні Бібрській ОТГ. 
Через це найбільше постраждають самі праці-

вники, для котрих громада хоче створити нове 
підприємство—КНП «Бібрська міська лікраня» 
що надаватиме якісні медичні послуги.  

ПРАВДА ПРОТИ БРЕХНІ 


