Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ЧЕСНІ ВИБОРИ ПОНАД УСЕ!

ановні виборці, кандидати в депутати, кандидати
на посаду голови громади! Закликаємо вас усіх до чесних виборів:
без підкупу, залякування, брехні,
популізму та порожніх обіцянок.
Нас обрали виборці Бібрки й
Шпильчини у 2015 році у чесний
спосіб, і тільки такі вибори ми визнаємо. Адже спотворення волеви-

явлення громади—це великий
гріх. А за гріхи доведеться відповідати перед судом, як не мирським,
то Божим.
У кожного кандидата було достатньо часу, щоб відзвітувати перед
виборцями про свою роботу, ознайомити з програмою. А виборці
мали досить інформації, щоб визначитись: «За їхніми плодами,

отже, пізнаєте їх.» (Євангеліє
від Матея)
Тож прийдімо всі в неділю, 23
грудня, на виборчі дільниці й проголосуймо по совісті. Адже вибори
минуть, а жити й працювати доведеться з тими, кого оберемо спільно. Тому голос кожного важливий.
Команда Бібрського міського
Голови Романа Гринуса

Давнє повітове місто Бібрка відновлює історичний територіальний устрій.
Саме міський голова Бібрки, відомий волонтер Роман Гринус ініціював
створення Бібрської міської ОТГ. Разом зі своєю командою громадських
активістів та волонтерів він іде на вибори. Довкола нових та принципових управлінців об’єднуються кращі й найбільш активні мешканці. Тому
Народний Рух України підтримує кандидатуру Романа Гринуса
на перших виборах до Бібрської ОТГ.
Громадянська позиція" підтримує кандидатуру Романа Гринуса
на виборах голови Бібрської ОТГ
Роман Гринус - принципова і порядна людина. Це достойний кандидат,
який зможе покращити життя земляків!
Команда «Народного контролю» підтримує кандидатуру чинного міського
голови Бібрки Романа Гринуса на посаду голови Бібрської міської Об'єднаної територіальної громади.
«Ми неодноразово спілкувалися з Романом Ярославовичем, тож бачимо в ньому однодумця в питаннях розвитку Бібрської ОТГ. Маємо схожі бачення, як потрібно діяти,
які процеси запускати, аби об'єднана територіальна громада розвивалася, щоб її мешканці мали комфорт, почувалися безпечно та забезпечено.
Львівська обласна організація партії “РУХ НОВИХ СИЛ Михайла
Саакашвілі” кандидатом на пост мера нашої громади підтримує
Романа Гринуса.
Роман Гринус показав себе як людина, що має непереборне бажання
працювати. Досвід роботи на керівній посаді міста має стати великою
перевагою для забезпечення підвищення рівня життя, медицини, освіти
в нашій ОТГ.
Підтримую кандидатуру Романа Гринуса на посаду голови Бібрської ОТГ як чесну, принципову людину та ефективного керівника, що здатен змінити Бібреччину.
Кандидат у депутати до Бібрської ОТГ №1 від Української Галицької Партії Олександр
Швець
ГО «ЦЕНТР ГАРАНТ» СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО ЛЬВІВЩИНИ висловлює свою підтримку Романові Гринусу на виборах голови Бібрської ОТГ.
Людина, яка постійно ризикує своїм життям заради інших, є кращим і найбільш принциповим і в цивільному житті. Тому саме Роман буде для вас кращим головою громади.
Керівник ГО "Центр Гарант" Спілка
учасників АТО Львівщини Максимяк Зеновій Зеновійович
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БІБРСЬКІ ВІСТІ
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У БІБРЦІ СТВОРЕНО 22 НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

аступного тижня у м. Бібрці буде відкрито новий торговельний центр «Рукавичка».
Окрім продуктового супермаркету,
там також планується відкрити
салон меблів, магазин з продажу
мобільних телефонів та аксесуарів
та пункт обміну валют. Окрім нових 22-х робочих місць, місцевий
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бюджет отримуватиме більше надходжень, адже, крім мешканців
Бібреччини, тут обслуговуватимуть і подорожніх, що проїжджають нашим містом.
Інвестиції в місто вдалося залучити завдяки відкритості міської
влади й прозорості її роботи.
Наш кор.

У СВІРЖІ БУДЕ ДИТСАДОК

ідповідно до рішення Бібрської міської ради в селі
Свірж буде відкрито групу з короткотерміновим перебуванням
ДНЗ «Сонечко». Таке рішення ухвалено з ініціативи Бібрського
міського голови. Група буде розташована у приміщенні Свірзької

ЗОШ. З нового навчального року є
намір відкрити повноцінну групу
для дошкільнят. Таку практику
планується поширити й на інші
сільські ради, адже наймолодші
мешканці громади потребують
найбільшої уваги.
Секретар БМР Надія Федущак
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З СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ

вівторок, 18 грудня, відбулась двадцять дев'ята позачергова сесія Перемишлянської
районної ради.
На засіданні було прийнято бюджет району на 2019 рік. У ньому
закладено кошти на заміну вікон
у Бібрській амбулаторії загальної
практики сімейної медицини
(дитяча консультація). Ці кошти
вдалось отримати завдяки злагодженій співпраці депутатської
групи «Бібрка» у райраді (Батіг Р.,

Гловацький І., Дзядик С., Довгаль
О., Трефлер С.) з депутатським
корпусом райради та її керівництвом.
Також присутні були ознайомлені з доволі цікавою інформацією
щодо ремонту тротуарів у Бібрці
та Ланах (вздовж автодороги Н09). Керівник відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструкт у р и
т а
т у р и з му Перемишлянськоїрайонної.
державної адміністрації Греськів

Б.В. повідомив, що на запити до
Служби автомобільних доріг у
Львівській області щодо ремонту
цих тротуарів було отримано відповідь про те, що кошти були
виділені, але не освоєні. Вважаю що це злочинна недбалість і
зневага до мешканців Бібрки й
Ланів з боку обласного керівництва. Надалі місцева влада буде
змушена звертатись зі скаргами
до компетентних органів щодо
такого стану справ.

Депутат Перемишлянської районної ради Олег Довгаль

ТРИВАЄ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ШПИЛЬЧИНИ

Я

к відомо, в липні цього року
відбувся перший пробний
запуск системи водопостачання в
с. Шпильчина. Цьому передувала
довга клопітка 2-річна робота, під
час якої було побудовано нові водогони в м. Бібрка, запущено недіючий резервуар питної води, відновлено насосну станцію до села
Шпильчина, змінено систему постачання води в місто.
Проте пробний запуск системи
подачі води, яка була збудована
до села 13 років тому, показав
надзвичайно багато недоліків. Як
виявилось, водогін працював лише 2 дні і не пройшов жодних технічних випробувань. З липня місяця в системі водопостачання до
села почали проявлятись усі дефе-

кти, які були допущені під час її
будівництва. Дуже багато прорирів, недолугість в проектних рішеннях, які були допущені ще з
моменту побудови системи не дали змоги моментально забезпечити безперебійну подачу води в село.
Проте, силами міського комунального підприємства «Бібрський
комунальник» та активних мешканців Шпильчини крок за кроком ліквідовувались дефекти.
Вже зараз, в ручному режимі
проводиться систематичне наповнення водяної башти. Минулого
тижня був встановлено новий тип
автоматики, яка після випробувань, дасть змогу в автоматичному режимі подавати воду в

с. Шпильчина.
Також інформуємо, що в листопаді вдалося почати будівництво
нової гілки водопроводу в селі,
яка вже дала змогу частині мешканців підключатись до нової системи водопостачання. Хочемо зазначити, що більшість коштів на
будівництво цієї гілки було виділено з Державного бюджету за
сприяння Народного депутата Тараса Батенка, та депутата Бібрської міської ради Ігора Дмитрука.
Наступного року (з настанням
тепла) буде продовжено будівництво гілок нового водогону вздовж
усього села. Роботи з покращення
водопостачання села Шпильчина
триватимуть і надалі.
Виконавчий комітет БМР
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ТРЕНЕРИ ДИТЯЧОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ШКОЛИ "ЛІДЕР" - КРАЩІ В ОБЛАСТІ

З

а підсумками футбольного
сезону Львівщини 2018 року старший тренер Дитячої Футбольної Школи "ЛІДЕР" Пономарьов Віталій Юрійович визнаний найкращим тренером Львівської області 2018-го року, а та-

Ш

кож тренер нашої школи Михальчук Степан Омелянович
(Степан Михальчук) потрапив у
трійку кращих тренерів області.
Щиро вітаємо тренерів нашої
школи з цими здобутками!!!
Наш кор.

ПОДЯКА ДОБРОДІЙНИКАМ

ановні друзі, помічники
Святого Миколая� !
Насамперед хочеться від щирої
душі подякувати Вам за ваші відкриті, добрі серця, які в нинішнійнелегкий час хочуть і здатні робити діла милосердя! Милосердя
стосовно найдорожчого, що в нас
є , - дітей.
Дякуємо всім, хто долучився
будь-яким способом ( були навіть
такі, що, маючи своїх трьох діток,
долучалися до цієї благородної
справи).
Особливе спасибі хочемо висловити меценатам і керівництву футбольної школи"Лідер", яка приго-

тувала для всіх солодкі подаруночки,а особливо Володимирові
Охримовичу.
Завдяки вам, всім небайдужим
людям цього року складено 70 подарунків для діточок-сиріт, діток
із малозабезпечених сімей, багатодітних та хворих. Подаруночки
справді всі гарні, думаємо, сподобаються малечі.
Особливо дякуємо всім чудовим
людям, які придбали подарунки
19 грудня св.Миколайко завітав
і роздав пакуночки!
Ми за день-два забудемо про це,
та не забудуть. ті, до кого завітав
Святий. Одна мама сказала: " Я

та мої діти цілий рік згадували
про того Миколая! Головне, що це
милосердя назавжди залишиться
записаним золотими літерами на
небі, в книзі вашого життя!✍️
Окремо дякуємо родині Наконечних за те, що у їхньому магазині
ми організували "Резиденцію Миколая!»
Дай Вам Боже здоров'я, достатку, радості і найщедріших подаруночків від св.Миколая.
Надіємось, що ця добра традиція
триватиме в нашому містечку і
приноситиме багато радості для
маленьких сердечок.

Співкоординатор благодійної акції Оля Зборівська

Т

ТРИВАЄ РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЬКОГО
МІКРОПРОЕКТУ

риває реалізація
міського мікропроекту "Благоустрій
території для будівництва гаражів по
вул. Уляни Кравченко" . Минулого тижня на території викорчувано дерева. Цього тижня триває вирівнювання території. Просимо мешканців долучатися до збору коштів,
адже об'єм робіт доволі значний.
Інформування про хід робіт та збір коштів оприлюднюється періодично в мережі Facebook.

У

ФОТОФАКТ

суботу, 15 грудня, у Народному домі
м.Бібрки глядачі мали можливість переглянути мистецький проект "Ремінісценції.UA"
у виконанні танцтеатру "Життя", української
співачки Софії Федини під керівництвом Народної артистки України Ірини Мазур . Захід
був організований за кошти обласного бюджету.

Співкоординатор ініціативної групи Ірина Костирко

В

ПОДАНО ТРИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ДФРР

ід Бібрки цьогоріч на конкурс
проектів ДФРР подано три
проекти. А саме:
1. П р и д б а н н я с п е ц т е х н і к и
(екскаватор та машина - самоскид)
2. Утеплеплення фасаду та горища в ДНЗ "Сонечко"
3. Заміна вікон з утепленням го-

рища в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ступеня.
Також від Перемишлянського району подано ще одну заявку:
«Реконструкція ДНЗ «Сонечко» по
вул.
Привокзальна,
17
м.Перемишляни, Львівська область» .
На превеликий жаль, жодна інша

місцева рада заявок на цей конкурс не подала.
Сподіваємось, створення ОТГ пожвавить роботу громади й дозволить залучити більше коштів.
Адже на ці проекти від держбюджету дають від 70 до 90% співфінансування.
Виконавчий комітет БМР
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СЛОВО МЕРА

Ш

ановні виборці! Приймаючи гроші та подарунки перед виборами, пам’ятайте: це одноразові передвиборні подачки,
якими з вас хочуть зробити кріпаків. Не ставайте кріпаками—
голосуйте по совісті.
Підкуп виборців (прямий чи не
прямий) - це великий гріх. Я не
робив подарунків перед виборами,
бо вважаю це неприпустимим і
принизливим насамперед для виборців. Я працював усі 3 роки, а
не 2 тижні перед виборами.
Застосування адмінресурсу під
час виборів вважаю неприйнятним, бо громада має будуватися
на засадах рівності, а не застосуванні сили і впливу чиновників.
Роман Гринус

Н
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ФОТОФАКТ

а Бібреччині привітали Олега Наугольника з с.Великі Глібовичі з
перемогою на змаганнях за
Кубок України з кіокушинкай карате серед кадетів,
що відбулися минулої суботи в м. Вінниці.
Олег, виступаючи в категорії до 65 кг, впевнено здобув чотири перемоги у поєдинках проти спортсменів з
різних областей України і
став володарем Кубка
України.
Вітання отримала Юлія Денега, Юрій Максименко з м.Бібрки,
Христина Іванишин з с. Глібович.Тренер юних спортсменів – Руслан Жуков

ФОТОФАКТ

а Святого Миколая маршрут святого Миколая (на спеціальному транспорті “миколаємобіль») проліг селами: Під'ярків, Селиська, Підгородище, Глібовичі і зупинився в Бібрці.
Щаслива малеча розказувала вірші, співала пісні про Миколая,
колядувала. З дорослими також поспілкувались, але на теми
майбутнього Бібреччини. Таку традицію (адже малюки з Бібрки
й Шпильчини отримують подарунки від міського Миколая щорічно) плануємо продовжити й у наступні роки.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П'ятниця, 21.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
загальна
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
з суплікацією
Субота, 22.12 (Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною)
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 18:00 Вечірня
Неділя, 23.12
- 08:30, 10:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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

e-mail: bibrskivisti@gmail.com

Рукописи не повертаються

Реєстраційне свідоцтво:

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.

Серія ЛВ № 807/60

За зміст і достовірність статей відповідають автори.
Редакція не завжди поділяє позиції авторів.

Засновник:
Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання
Газета «Бібрські Вісті»

Тираж: 300.
Друк : самостійно.

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО
http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html

