Громада – великий чоловік
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Свято української молоді «Андрей Шептицький – це
Україна: будівничий, князь, лідер»
25 червня 2017 року в Бібрці відбулося
свято
української
молоді
«Андрей
Шептицький – це Україна: будівничий,
князь, лідер». Організатори заходу – Центр
національного
виховання
ім.
Андрея
Шептицького,
ГО
«Святий
Юр»
та
адміністрація Бібрської школи. Почесними
гостями святкувань були: Ігор Калинець –
поет,
громадський
діяч,
лауреат
Національної премії України ім. Тараса
Шевченка, почесний громадянин м. Львова,
член ГО «Святий Юр»; Петро Шкраб’юк український
поет,
прозаїк,
есеїст,
літературознавець,
історик,
член Національної
спілки
письменників
України; Григорій Брунець – президент Центру національного виховання ім. А.Шептицького,
президент благодійного фонду «Святий Юр», заступник голови ГО «Святий Юр»; Валерій
Калинюк – голова Громадської ради «Святий Юр», голова Наглядової ради БФ «Святий Юр»,
депутат Львівської обласної ради V скликання, громадсько-політичний діяч; Ореслава Хомик –
голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок», громадсько-політичний діяч, член
ГО «Святий Юр».
Спершу бібрчани та гості міста відвідали Службу Божу на прославу митрополита Андрея
Шептицького в церкві Святої Покрови.
Опісля відбулася фотосесія учасників свята
біля церкви і пам’ятної дошки-посвяти
ФОТОФАКТ. Концерт до Дня Конституції
Андреєві Шептицькому, екскурсія місцями
України та з нагоди 10-ти річчя зразкового
перебування митрополита, Івана Франка,
викального ансамблю «Мальви» у НД м. Бібрки
Уляни Кравченко в Бібрці.
У Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко відбувся ряд заходів у контексті
свята. Зокрема, для всіх охочих було
проведено екскурсію Бібрською школою –
гостям представили картинну галерею,
музейну
кімнату
Уляни
Кравченко.
Присутні мали нагоду оглянути виставку
прикладних творчих проектів, створену
членами Клубу шляхетних бібрчанок під
керівництвом учителя трудового навчання
Лесі Баран за участі вчителя образотворчого
мистецтва Світлани Онацик.
Із метою вшанування пам’яті Андрея
Шептицького як будівничого української
держави, духовного провідника народу
відбулася молодіжна науково-практична
конференція «Андрей Шептицький – це
Україна: будівничий, князь, лідер!», у якій
взяли участь учителі школи та учні 11
класу: учитель української мови та літератури Оксана Ковтун, учитель основ християнської
етики Богдана Яценко, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель історії
Галина Гавінська, Баб’як Андріана, учениця 11-А класу, Марко Скалка, учень 11-А класу,
Ростислав Шевців, учень 11-Б класу, Богдан Закалик, учень 11-Б класу, Ігор Стельмах, учень 11Б класу, Марія Чабан, учениця 11-Б класу. Модератор конференції – директор школи Галина

Островерха. Супроводжувала конференцію народна хорова капела «Горлиця» під керівництвом
Лариси Хомутник.
Із вітальним словом до присутніх звернулася директор школи Галина Островерха,
наголошуючи на актуальності тематики, необхідності вивчення і застосування спадщини Андрея
Шептицького в сучасних умовах будівництва української держави, розвитку в українському
суспільстві християнських цінностей. Отець-декан Микола Коваль зачитав молитву Андрея
Шептицького та заохотив усіх до наслідування його чеснот. Опісля слово надали вчителям та
учням, які у своїх доповідях вичерпно та змістовно представили біографію та всі аспекти
діяльності митрополита. Від львівської делегації до присутніх звернувся Ігор Калинець та
подарував книги про митрополита зі своїм автографом усім учасникам конференції.
Також у рамках свята в актовому залі школи відбувся ІІІ тур пісенного фестивалю «Голос
Руси-України», у якому взяли участь колективи району. Модератор – директор Народного дому м.
Бібрки Люся Сурмач. Учасники фестивалю отримали запрошення взяти участь у підсумковому
фестивалі 8 липня в НУ «Львівська Політехніка».
На завершення урочистостей відбулося обговорення проведених заходів. Президент Центру
національного виховання ім. А.Шептицького вручив організаторам та учасникам свята почесні
грамоти. Представники ГО «Святий Юр» відзначили високий рівень організації заходу та
висловили сподівання про подальшу співпрацю.
Керівник проекту «Медіакультура» Карашкевич Н. І.

Літо – пора позитивних змін.

Багатим на добрі справи видався початок літа для Бібрської музичної школи. За сприяння
міської влади та завдяки коштам від програми конкурсу мікропроектів уперше за багато років
проводиться капітальний ремонт фасаду та даху корпусу № 2 Бібрської музичної школи по
вулиці Шевченка, 13. Станом на сьогодні закінчено капітальний ремонт даху.
Щиро дякуємо п. Романові Цимбалі та бригаді будівельників під керівництвом Івана Чури. У
повному обсязі ведуться також капітальні роботи з ремонту фасаду та заміни вікон. Паралельно
силами техпрацівників та викладачів школи проводимо внутрішні оздоблювальні роботи
концертного залу корпусу № 1, художнього класу та двох навчальних кабінетів. За сприяння
депутата Перемишлянської районної ради п. Олега Довгаля та міського голови п. Романа Гринуса
протягом літа плануємо провести закупівлю твердопаливного котла для котельні корпусу № 2. Не
забуваємо також про концертну діяльність та творчі справи. Викладачі як учасники художніх
колективів беруть активну участь у діяльності Бібрського Народного дому та концертних
виступах на теренах Бібреччини.
Директор Бібрської музичної школи Іван Герчаківський

Бібрський міський голова – учасник телепередачі «Політична
шахівниця»

23 червня вийшов у ефір черговий випуск "Політичної
шахівниці". У програмі розглядали дві основні теми: 25-річчя
Асоціації міст України та сміттєву кризу у Львові.
Виконавчий директор Львівського регіонального відділення
Асоціації міст України Василь Абаімов, міські голови, експерти
мали можливість висловити своє ставлення щодо сміттєвої
кризи у Львові.
Учасниками програми були міський голова Жовкви Петро
Вихопень, міський голова Бібрки Роман Гринус, міський голова
Миколаєва Андрій Щебель, заступник з гуманітарних питань
Ходорівської ОТГ Ольга Мельник,експерти.
За інформацією ТРК «Львів»

Про зустріч делегації OECD (Організації економічного
співробітництва та розвитку) із представниками органів місцевого
самоврядування

23 червня в офісі Львівського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування» відбулась зустріч делегації OECD - Організації економічного співробітництва та
розвитку із представниками органів місцевого самоврядування Львівщини. Місія Організації
економічного співробітництва та розвитку полягає у сприянні політиці, яка покращить
економічний та соціальний добробут людей у всьому світі. OECD – це впливова міжнародна
організація, яка надає можливості урядам працювати разом, щоб ділитися досвідом та шукати
шляхи вирішення спільних проблем- економічних, соціальних та екологічних. Зустріч відбувалась
за підтримки міжнародної програми «U-LEAD з Європою» - Програми для України з розширення
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. U-LEAD підтримує створення
прозорої і підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян.

Це передбачає посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та
місцевому рівнях з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також
вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України.
Від Бібрки на зустрічі був присутній Бібрський міський голова Роман Гринус та секретар
Бібрської міської ради Надія Федущак. Члени делегації OECD особливо цікавились процесами
децентралізації в Україні, зокрема проблемами утворення об’єднаних громад та викликами, з
якими зустрічаються вже утворені об’єднані громади. Також вони прицільно цікавились
недоліками та прогалинами в українському законодавстві, яке б мало забезпечити процес
об’єднання громад та супроводжувати об’єднані громади в їхній діяльності. Велике зацікавлення
в представників делегації викликало спілкування із заступником міського голови Ходорівської
об’єднаної громади, яка вже має досвід роботи в умовах об’єднаної громади і бачить на
практиці переваги й недоліки об’єднання, а також прогалини в законодавчій базі. У зустрічі
брали також участь представники Мінрегіонбуду та посольств європейських країн.
Член виконавчого комітету Бібрської міської ради Ігор Опанович

Трускавка вродила рясно…



26.06.2017, 18:32, Ірина Дмитрів

У селі Підгородище відбулося Сімейне свято полуниці

Понад десять сортів трускавки скуштували гості Сімейного свята полуниці в селі Підгородище.
На яскраве полуничне дійство завітали понад двісті осіб. Організатори - департамент
агропромислового розвитку Львівської ОДА, громадська спілка «Інноваційне фермерство та
кооперація», проект “Розвиток полуничних господарств” та оптовий ринок «Шувар».
Учасники свята прибули на поле кооперативу “Агрофрут”, масштаби якого приємно вражали:
понад п’ять гектарів полуниці! Ще на чотирьох гектарах дозріває червона й чорна малина, а на
одному гектарі — ожина. Екскурсію полем провів господар, директор кооперативу “Агрофрут”
Олег Йовчик. Він розповів про методику вирощування, про сорти, особливості догляду за цією
добірною ягодою.
На інших майданчиках нам демонстрували техніку для вирощування полуниці й пригощали
продуктами переробки ягоди — йогуртами, соками.
В окремому павільйоні в ящиках представили одинадцять сортів полуниці. Усього ж їх,
виявляється, є понад сто. На святі пан Євген з дружиною Оленою розповідали про ті сорти, які
вони вирощують. А в них ростуть незвичайні сорти. Це, зокрема, полуниця білого кольору —
ананасна. Її можуть їсти навіть алергіки.
Малеча рвалася на конкурси зі збору та поїдання
ягоди. Дітей розмальовували аквагримери. Були цікаві
конкурси, за перемогу в яких отримували цікаві і
корисні призи — ящик полуниці, йогурти, соки,
футболки…
Директор департаменту агропромислового розвитку
Львівської ОДА Наталія Хмиз, яка теж приїхала на свято
зі своїми дітьми, Лізою та Лесиком, зазначила: “Свято
вдалося! На Львівщині вже є справжня громада
ягідників.
Свято
ми
започаткували
торік.
Наступного року воно
буде ще кращим”.
Джерело: Високий замок online. Фото Ігоря Опановича

Про звітно-виборну конференцію Бібрського
відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів

25 червня у приміщенні міської бібліотеки відбулася шоста
звітно-виборна
конференція
Бібрського
відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів. Звітувала про роботу
Ради від імені голови Ради ветеранів Ярополка Царика Любов Михалик. Бібрське відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів переживає нелегкі часи; скорочується кількість ветеранів
у організації, практично відсутнє фінансування, через це падає активність членів організації. На
конференції виступили В.М.Заремба, Л.М.Носальська, М.І.Сидоренко, І.М. Герчаківський,
Н.К.Федущак. Наших ветеранів привітали віршами та піснями діти разом зі своїми керівниками
з Будинку дитячої та юнацької творчості м.Бібрка. На конференції активно обговорювались
проблеми створення музею в м.Бібрці, будівництво пам’ятника Іванові Франку та Уляні
Кравченко, видання ветеранської газети. За результатами голосування головою Ради ветеранів
залишився її незмінний голова Ярополк Царик. Результатом конференції також стала
домовленість про співпрацю з Бібрською міською радою.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Оголошення

30 червня 2017 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХVІ–а сесія
Бібрської міської ради VII демократичного скликання.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік.
2. Про схвалення Угоди між громадою міста Бібрки Львівської області (Україна) та громадою
гміни Пишніца (Республіка Польща) про партнерські стосунки та співпрацю.
3. Про затвердження форми договору на право тимчасового користування окремими
конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для
розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення
у м.Бібрці.
4. Розгляд заяв.
5. Різне.
Бібрський міський голова
Р.Я.Гринус

Мисюк Анну Семенівну, мешканку села
Волове, добру й розумну Людину, Маму,
Бабусю і Прабабусю вітаємо з ювілеєм –
70-річчям !
Хай цвіте, не в’яне
Із роками доля
І зозуля сто літ накує.
Хай вода дасть сили,
А роса - здоров’я,
Все, що більше треба,
Хай Господь дає.
З повагою
Свати з Бібрки

До уваги вірян
Розклад
служінь
у
церкві
Покрови
Пресвятої Богородиці м.
Бібрки
Четвер, 29.06
- 07:30 Свята Літургія на
всяке прохання
П'ятниця, 30.06
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 01.07
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 02.07
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія

Продається дошка дубова природної сушки.
Ціна за домовленістю.
Тел.: 0978628389, Наталя
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