Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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Освячено пам'ятний знак Героям Небесної Сотні
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У

неділю, 18 листопада, на Кобзаревому майдані м. Бібрки
відкривали й освячували пам'ятний знак "Героям Небесної Сотні".
У заході взяли участь колективи
Народного дому м.Бібрки - Народн и й
ж і н о ч и й
х о р
"Горлиця"(керівник Л. Хомутник),
драмгурток (керівник Н.Свіжак),
ведучі - О.Притула, Д.Цветков.
Вірші читали Злата та Світлана
Бочуляк, Марія Сидоренко. Вели-

ОСВЯЧЕНО ПАМ'ЯТНИЙ ЗНАК ГЕРОЯМ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ке
спасибі
дівчаткамбарабанщицям та хлопчикам, які
несли хоругви ОЗНЗ "Бібрської
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко». Представник Міністерства
культури України Б.В.Кунда наг о р о д и в чо т и р ьо х б і бр ч а н активістів Революції Гідності відзнаками "За оборону рідної держави": Василя Яртиха, Гавінського Івана, Сваху Володимира, Ружніцького Сергія та п'ятьом вручив

подяки (Гринусові Роману, Грицилові Ігорю, Опановичеві Ігорю,
Патецькому Іванові та Портухаєві
Віталію). Бібрський міський голова Р. Гринус, І. Гавінський та
В. Яртих поділилися спогадами
про ті криваві події на Майдані.
Панахиду відслужили отці грекокатолицької та православної церкви.
Керівник НД м Бібрка
Люся Сурмач

УТВОРЕНО ОДНОМАНДАТНІ ОКРУГИ

В

ідповідно до чинного законодавства, на своєму засіданні Бібрська міська виборча
комісія утворила 26 одномандатних виборчих округів на перших
виборах Бібрської міської ради
(Бібрської ОТГ). З 19 грудня розпочато прийом заявок кандидатів
у депутати та на голову ОТГ.
Детальніша інформація про
утворені округи на 2-й сторінці.
Депутат БМР
Ігор Опанович
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ОДНОМАНДАТНІ ВИБОРЧІ ОКРУГИ НА ПЕРШИХ ВИБОРАХ ДО БІБРСЬКОЇ ОТГ
Номер
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Опис меж територіального виборчого округу
м. Бібрка
вул. Шевченка, буд. № 1-84, вул. Б. Лепкого, буд. № 5-34, вул. Бічна Шевченка, буд. № 1-15,
вул. Нова, буд. № 2-16, вул. Лисенка, буд. № 1-14, вул. Робітнича, буд. № 1-12, вул. Молодіжна,
буд. № 1-8
м. Бібрка
вул. Бічна Львівська, буд. № 1-8, вул. Винниченка, буд. № 1-40, вул. Котляревського, буд. № 234а, вул. Крива, буд. № 1-18а, вул. Львівська, буд. № 1-20, вул. Марії Заньковецької, буд. № 310, вул. 22-січня, буд. № 1-65, вул. Б. Лепкого, буд. № 1-4, вул. Л. Курбаса, буд. № 2-20
м. Бібрка
вул. У. Кравченко, буд. №1-22б
м. Бібрка
вул. Нац. Відродження, буд. № 7-32, пл. Кобзаревий Майдан, буд. № 2, вул. Ген. Тарнавсього,
буд. № 2-30, вул. Ринкова, буд. № 2-4, вул. Шкільна, буд. № 1-3, вул. Ясна, буд. № 1-7, вул. Весела, буд. № 1-5, вул. Слюсарська, буд. № 4, вул. Нац. Відродження, буд. № 1-4, 33-63, вул. Польова, буд. № 1-26, вул. Обширна, буд. № 1-14, вул. С. Крушельницької, буд. № 1-24
м. Бібрка
вул. Грушевського, буд. № 1-73, вул. Сагайдачного, буд. № 3-9, вул. Л. Українки, буд. № 1-26,
вул. Лугова, буд. № 1-15а, вул. Зарічна, буд. № 2-83, вул. Вітовського, буд. № 1-9, вул. О. Кобилянської, буд. № 2-12, вул. Фестинна, буд. № 1-4, вул. Пекарська, буд. № 2-21
м. Бібрка
вул. Галицька, буд. № 1-70а, вул. Птахівнича, буд. № 1-5, вул. Мельнична, буд. № 3-15, вул. Шептицького, буд. № 1-7, вул. Цехова, буд. № 1, вул. Церковна, буд. № 2-6, вул. Торгова, буд. № 126, вул. Шашкевича, буд. № 1-6, вул. Андрія Париса, буд. № 1-2, вул. Ів. Франка, буд. № 1-26а
м. Бібрка
вул. Галицька, буд. № 71-158, вул. В. Стуса, буд. № 1-51, вул. Глібовецька, буд. № 1-4, вул. Піддовге, буд. № 1-57, вул. Козацька, буд. № 2-7, вул. Соняшна, буд. № 7-15
м. Бібрка
с. Шпильчина, вул. Залісся, буд. № 1-12
м. Стрілки
вул. Галицька, буд. № 12-168, вул. Зелена, буд. № 1-20, Хутір Ріпище
с. Волове, с. Мостище, с. Стрілки
с. Волове, с. Мостище
с. Стрілки: Хутір Гобки, буд. № 1-2, вул. Л. Українки, буд. № 15, вул. Дружби, буд. № 1-11, вул.
Галицька, буд. № 1-11
с. Стоки, с. Вілявче
с. Малі Ланки
с. В. Глібовичі
вул. Миру, буд. № 1-159, вул. Л. Українки, буд. № 1-112
с. В. Глібовичі, с. Підмонастир
вул. Тимошенка, буд. № 1-49, с. Підмонастир
с. В. Глібовичі
вул. Тимошенка, буд. № 51-221
с. В. Глібовичі
вул. Шевченка, буд. № 1-129а, вул. Бібрська, буд. № 1а-54, вул. Залізнична, буд. № 1
с. Волощина
с. Під’ярків, с. Селиська
с. Романів
с. Підгородище
с. Свірж, с Копань
с. Свірж: вул. Кутик, буд. № 1-39, вул. Шуварівка, буд. № 2-67, вул. Свержик, буд. № 2-55, вул. Третя, буд.
№ 1-90, Острів, буд. № 2-6
с. Копань
с. Свірж
вул. Вили, буд. № 2-11, вул. Друга, буд. № 1-37, вул. Задубина, буд. № 1-30, вул. Нова, буд. № 1-27, вул. Перша, буд. № 2-159, вул. Підвисоке, буд. № 7-32, вул. Підлісна, буд. № 1-14, вул. Рів, буд. № 1-10
с. Глібовичі
с. Лани
с. Серники
с. Любешка
За інформацією Бібрської міської виборчої комісії

Випуск №145, 22 листопада 2018 р.

БІБРСЬКІ ВІСТІ

3

ПІДТРИМУЙТЕ НАШИХ СПОРТСМЕНІВ НА
ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З КАРАТЕ В ЦЮ П’ЯТНИЦЮ
23 жовтня в п’ятницю Наугольник Олег з с.Великі Глібовичі та
сестри Чабан Андріана та
Мар‘яна з с.Лани представлятимуть державу у складі національної збірної команди України на
Чемпіонаті Європи в Угорщині,
м.Будапешт. Також хочемо поділитися результатами команди Перемишлянщини з кіокушинкай
карате на змаганнях, які проходили цієї осені. 26-28 жовтня відбувався відкритий кубок Львова з
кіокушинкай-карате серед молодших юнаків та дівчат. Це був наймасовіший турнір за всю історію
українського повноконтактного
карате, адже налічував 1320 учасників від 2011 року народження
до 2004. З міст Перемишлян, Бібрки та навколишніх сіл виступало
55 спортсменів. Змагання традиційно поділені на 3 рівні складності: - початківці( білі та оранжеві
пояси) - так званий середній рівень майстерності (сині пояси) високий рівень - безпосередньо
Відкритий Кубок Львова ( рівень
підготовки не менше 3-ох років) Серед початківців хотілось би ви-

ділити таких спортсменів: Захарків Назар, Колич Денис, Жарська
Соломія, Яремчишин Станіслав,
Кріль Денис, Максимович Артем,
Шендюк Денис, Каргін Олександр, які посіли 1-2 місця. У середньому та високому рівні спортсменів: Теодорович Ореста (3 місце), Бурий Мар‘ян (3 місце), Красівська Вероніка (3 місце), Березка Роман (2 місце), Опеля
Роман (2 місце), Бойко Аркадій (2
місце), Дирда Юрій (1 місце), Хоміцький Ігор (1 місце), Петрович
Юліан (1 місце). На цьому успіхи

не завершились, троє спортсменів
з Перемишлянщини представляли область на Чемпіонаті України
в розділі ката, де здобули перше
місце в груповому синхронному
виконанні технічних комплексів,
а індивідуально Чабан Мар’яна
здобула 3 місце серед дівчат 14-16
років, Березка Ігор— 3 місце серед юнаків 14-16 років, Денега
Андрій— 2 місце серед молодших
юнаків 12-13 років.

Руслан Жуков

ПАДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
Україна святкує
Ц ьогоріч
100 річчя від Дня наро-

дження видатного педагога В.О.
Сухомлинського, в доробку якого
є багато творів щодо виховання
наших дітей.
З нагоди святкування в нашому
дошкільному закладі «Сонечко»
було проведено тематичний тиждень «Золоті розписи педагогічних ідей В. Сухомлинського». Перше знайомство з відомим педагогом та його творами відбулося у
дитячій бібліотеці, де нам цікаву
екскурсію з читанням провела
Дума Оксана Михайлівна.
Після цього в нашому закладі в
усіх групах було проведено тематичні заняття з читанням оповідань педагога.
Окрім того, відбувся круглий
стіл за участю всіх педагогів закладу «Впровадження педагогічної спадщини В. Сухомлинського
у роботі педагогів».
Практичний психолог Чабан
Ю.В. провела з педагогами тренінг «Педагогічна культура» (на
основі творчої спадщини Сухомлинського).
Окрасою нашого тематичного

С

тижня були театралізовані інсценівки за творами
В. Сухомлинського («Ледачий
кіт», «Мед із кишені», «Загублене
кошеня» за участю молодшої групи (вих.Кобрин О.Р.) та середніх і
старших груп (муз. Керівник Візна Л.Є.)
Дітям напрочуд сподобалися
твори видатного педагога, адже в
них виховують, як проявляти доброту, милосердя, ввічливість та
повагу – це ті риси, які так потрібні в наш час.
Маємо надію, що цей невеликий вогник хороших рис у дитячих серцях залишиться на все
життя.
Методист ДНЗ
Галина Боднар

УВАГА!
КОНКУРС

тартував обласний конкурс
проектів місцевого розвитку
на 2019 рік. Основні акценти цьогорічного конкурсу:
1. Загальна вартість проекту не
може перевищувати 500 тис грн;
2. Максимальна субвенція обласного бюджету не може перевищув ати
200
тис
гр н;
3. Затверджено 7 пріоритетів.
4. Прийом заявок буде здійснюватися з 03.12.18 по 31.01.2019.
5. Навчальні семінари триватимуть з 20.11.18 до 05.12.2018 у сесійній залі ЛОР.
Детальніша інформація щодо
умов конкурсу опублікована на
сайті Львівської обласної ради.
Запрошуємо активних мешканців громади долучатися.
Варто зазначити, що у 2018 році
6 проектів від Бібрки стали переможцями цього конкурсу. Також
вдалося запустити перший Бібрський конкурс мікропроектів. Сподіваємося в наступному році збільшити кількість проектівпереможців та зробити ще більше
корисних справ для громади
Депутат БМР Оксана Довгаль
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ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 23.11
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 24.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 25.11
- 09:00, - 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Реколекції для подружніх пар

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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