Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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У цьому номері
Із Першовереснем!
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шкільна родино! Щиро
Д орога
вітаю вас із початком нового

навчального року. Нині, у доволі
складний для України час, як ніколи, потрібні висококласні фахівці,
талановиті науковці, креативні менеджери , кваліфіковані робітники,
готові розбудовувати життя в нашій
державі за європейськими стандартами. І саме школа, без сумніву, є
найважливішою ланкою у становленні особистості та у її професійному виборі.
Ми живемо в період реформ—у
час, коли все змінюється, оновлюється, трансформується. Нині школа теж розпочинає працювати за
новими стандартами—стандартами
Нової Української Школи. Від щирого серця бажаю і дітям, і педагогам, і батькам успішного початку
на шляху втілення реформи. Будь-

мо свідомі того, що нині великою
мірою від школи залежить майбутнє України.
У цей день бажаю всім наснаги,
здоров’я, мирного неба і добробуту!
Успіхів у новому 2018-2019 навчальному році!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

БАРВИ ЛІТА
22 серпня 2018 р.
в Народному домі
м.Бібрки відбувся
(відбірковий) Обласний фестиваль
-конкурс дитячого
мистецтва "Барви
літа" за підтримки Бібрської міської ради. У фестивалі-конкурсі взяли участь 38 солістів-вокалістів, 6
вокальних та 7 хореографічних
колективів Львівської області, зокрема, м.Львів, м.Червоноград,
м.Стрий, м.Перемишляни,
м.Бібрка, с.Св ірж, с.Сто ки,
с.Великі Глібовичі, с.Липівці.
Учасників фестивалю привітав
міський голова Роман Гринус та
голова журі Юрій Антонюк. Тривав фестиваль із 10:00 години до
21:00 години. Оскільки фестиваль
присвячений Дню Незалежності,

то гала-концерт відбувся 24 серпня на літній сцені. Гості нашого
фестивалю - суперфіналіст проекту "Голос країни" Михайло Мирка, хореографічний ансамбль
"Пишнічанки" (Польща), Зразковий вокальний ансамбль
"Мальви" (Бібрка), Народний вокально-хореогрфічний ансамбль
"Викрутасики" (Львів), вокальноінструментальний ансамбль "Тріола" (Бібрка,Стрий).

Хочу подякувати за розуміння і
нелегку роботу оргкомітету фестивалю, особливо – Вірі Худі, Зоряні
Влах, Оксані Довгаль, Наталії
Свіжак, Марії Ковальчук. Вдячна
Ігорю Опановичу за цікаві світлини. Вже вкотре виручають нас
хлопці з Бібрського комунальника
– Тарас і Василь. Дякую Володимиру Жуку, який підтримував нас
у проведенні фестивалю. За доступну ціну подарунків, які ми придбали для фестивалю,
дякую
п.Світлані Ляшенко та її працівникам.
Велике спасибі за спонсорську
підтримку Бібрському міському
голові Романові Гринусу, за роздрук дипломів і подарунки - Юрію
Федущаку.
Усім, хто був присутній на галаконцерті фестивалю «Барви літа»,
дякую за теплі і щирі оплески.
Директор фестивалю
Люся Сурмач
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ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЇ ПІСНІ ТА БОЖОГО СЛОВА
26 серпня 2018 р. в Народному
домі м.Бібрки відбувся XXІІ Фестиваль Духовної пісні та Божого слова. У фестивалі взяло участь чимало учасників, зокрема 7 хорових
колективів, 2 дуети, 2 вокальних
ансамблі, 6 солістів, один драматичний колектив. Всі учасники нагороджені грамотами і цінними подарунками (завдяки спонсорській
допомозі Бібрської міської ради).
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ФОТОФАКТ

День Незалежності відбулось урочисте сходження
містян до Хреста Незалежності
на гору Щеку

Директор фестивалю
Наталія Свіжак

МІЖНАРОДНА СПІЛЬНОТА ЗАКЛИКАЄ РОЗБЛОКУВАТИ ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ : ЗАЯВА

М

іжнародна спільнота закликає розв’язати всі юридичні та технічні питання задля
забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах.
… Із несподіванкою та стурбованістю ми дізналися про нещодавнє рішення Центральної виборчої
комісії України призупинити оголошення та проведення місцевих

виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах, що
були заплановані на жовтень
2018 року. Таке рішення чинить
вплив на більш ніж один мільйон
українських громадян, котрі проживають у понад ста двадцяти
новостворених об’єднаних територіальних громадах і вірять у децентралізацію та її переваги.
Ця спільна заява підтримана

урядами Канади, Королівства
Данія, ФРН, Республіки Польща,
Королівства
Швеція,
Швейцарської Конфедерації
та Великої Британії, а також
Радою Європи, Європейським
Союзом, ОЕСР та Програмою
Розвитку Організації Об’єднаних Націй.
За матеріалами Прес-центру
ініціативи «Децентралізація»

РЕАЛІЗОВАНО ЩЕ ОДИН ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

І

ніціативна група (Оксана Довгаль, Галина Боднар, Василь
Боднар, Ірина Герчаківська, Олеся Костирка, Оксана Костирко)
дякує всім, хто долучився до реалізації проекту місцевого розвитку "Придбання обладнання для
облаштування коворкінгового
простору в ОЗНЗ" Бібрська ЗОШ
імені Уляни Кравченко" в рамках
Обласного конкурсу мікропроектів. Особлива подяка ТзОВ
"Спецавтотранс-Львів" за спонсорську допомогу (14 000 грн.),
Наконечному Роману за якісну
роботу і безкорисливу допомогу, Бодаку Степанові і Малюзі
Володимирові за старанну роботу
з монтування жалюзі, старшокласникам 10-Б і їхньому класному

У

керівникові, членові нашої ініціативної групи Боднарові Василю за монтування парт, Галині
Боднар за співкоординування
проекту. Велика подяка вчителям
і батькам за зібрані кошти (14 200
грн., звіт ми вже публікували),
адміністрації школи за сприяння
в реалізації проекту. Залишилися
роботи з монтування мережі Wi-

суботу, 1 вересня, відбудеться зустріч адміністрації
школи із батьками дітей, що навчаються футболу в Дитячій Футбольній Школі «ЛІДЕР», у зв’язку із початком сезону у Дитячо-Юнацькій Футбольній Лізі Львівщини.
Явка батьків ОБОВ’ЯЗКОВА!!!
Початок о 10.00. Стадіон «ГАЗОВИК» м. Бібрка

FI (зробимо після модернізації
комп'ютерної мережі у школі) та з
наклеювання плівки для крейди
на стіну (стіна нерівна, тому шукаємо способи вирішити проблему). Приміщення можна використовувати для різних вікових груп,
для занять у різних форматах. У
приміщенні облаштовано невеличку відпочинкову зону. У цьому
своєрідному учнівському офісі є
маркерна дошка, дві коркові дошки, три полиці для буккросингу
(обміну книжками) та для інших
потреб, конференц-стіл, 4 пристінні столи з можливістю заряджання ґаджетів, нове якісне освітлення, музичний центр.
Оксана Довгаль

БІБРСЬКІ ВІСТІ
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ПРО ВІЗИТ ДО БІБРКИ ДЕЛЕГАЦІЇ З ҐМІНИ ПИШНІЦА

рамках Угоди про партнерство
та співпрацю між
містом Бібркою та Ґміною Пишніца Підкарпатського воєводства
(Республіка Польща) на святкування Дня Незалежності України
до Бібрки прибула делегація
ґміни Пишніца. Делегацію очолював заступник війта уряду ґміни
Олександр Яблонський. Діти члени делегації гостей— взяли
участь у гала-концерті обласного
фестивалю-конкурсу дитячого мистецтва «Барви літа», який відбувався на базі Народного дому
м.Бібрки. За старанне і якісне виконання пісень і танців вони були
нагороджені грамотою організаторів фестивалю. Гості брали

гації з Пишніци були присутніми
на концерті в музичній школі,
присвяченому Дню Незалежності
України, а також у костелі святих
Анни і Миколая, де відбувся концерт органної музики за участю
відомої органістки Олени Мацелюх. Під час візиту представники
делегації та Бібрської міської ради спільно окреслили подальшу
співпрацю.
Надіємо, що нашим гостям було
участь в усіх заходах, що відбува- комфортно в нашому місті.
лися 24 серпня на центральній Сподіваємося, що їм захочеться
площі міста - слухали музику і приїхати сюди ще не раз.
пісні, дегустували страви з волонтерської кухні, танцювали разом з
усіма просто неба до глибокої ночі.
Секретар Бібрської міської ради
У суботу, 25 серпня, члени делеНадія Федущак

ПРО ЧЕРГОВУ ВОЛОНТЕРСЬКУ ЗБІРКУ

Л

ьвівська Волонтерська КУХНЯ долучилась до святкування Дня Незалежності в м. Бібр
к
а
.
Сподіваємось, що нам вдалось допомогти створити атмосферу свята.
Хтось нас запитував:"Який відсоток з вирученого піде на
фронт?" Відповідаємо: Всі виручені кошти(за мінусом витрат) ми
використаємо на сушіння сухих
страв, енергетичні суміші, випічку смаколиків, пошиття дощовиків, балаклав, рукавиць!"
Завжди приємно відчувати себе
активною частиною суспільства,
яке творить Свою історію!
Дякуємо, Бібрко!
такий спосіб підтримав свого заДякуємо всім, хто долучився і в хисника!
Оксана Мазар

к
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ФОТОФАКТ

онцерт органної музики в Бібрці. На
фото органістка Олена Мацелюх та
композитор Богдан Котюк

У

ФОТОФАКТ

часники АТО з Бібреччини
Олександр Кобрин та Василь Яртих на військовому параді на честь 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці
відновлення державності у Києві
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ НОВОГО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В БІБРЦІ

Ш

ановні мешканці міста Бібрки! У четвер, 6
вересня 2018 року, о 15:00 в актовому залі
Міської ради архітектурний офіс ZELEMIN презентуватиме проект нового житлового комплексу по
вулиці Уляни Кравченко.
Майбутній комплекс поєднуватиме високий рівень
естетики, функціональності, ергономіки й екологічності.
Ми віримо, що комфортне середовище робить щасливими людей, які в ньому мешкають.
Запрошуємо Вас прийти і взяти участь в обговоренні, поділитись враженнями та поставитити всі питання, що вас цікавлять!

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від
19.03.2018 року № 19/0/6-18
«Про внесення змін до затверджених Правил благоустрою
населених пунктів», статті 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
статті 10 Закону України
«Про благоустрій населених
пунктів», рішення Бібрської
міської ради «Про затвердження Положення про правила благоустрою на території
Бібрської міської ради з доповненнями» від 27.07.2018 р. №
1256, а саме, п. 16.7 Положення:
Керівникам підприємств,
організацій і установ, суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам

(громадянам), які користуються чи володіють житловими
чи нежитловими приміщеннями, що не підписали договори
на вивезення твердих побутових відходів, у місячний термін підписати договори на
вивезення твердих побутових
відходів з виконавцем послуг
–
ф ір м о ю
« С А ТЛьвів» (контактні телефони:
(032)-241-84-36, (032)-244-4578, 067 371 2909) .
Не підписання договорів на
вивезення твердих побутових
відходів з виконавцем послуг
тягне за собою адміністративну відповідальність згідно
статті 152 Кодексу України
«Про адміністративні правопорушення».
Виконком БМР

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 31.08
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
Субота, 01.09
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 02.09
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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