Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко

м. Бібрка, 3 січня, 2018 рік | випуск №151 (228)

У

ІЗ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ, ДОРОГА БІБРСЬКА ГРОМАДО!

же зовсім близько той
час, коли світло Різдвяної зорі осяє домівки радістю і щастям. У надвечір’я
Різдва велика українська
родина збирається за Святою вечерею, аби засвідчити
велику любов до Бога і повагу до християнських традицій. Тож бажаємо всім,
аби тепло Різдва зігрівало
ваші серця й додавало сили,
скріплювало віру в перемогу
світла над темрявою.
Бажаємо вам любові, яка
завжди була і є найважливішою цінністю в житті. Разом із вами молимося за те,
аби війна в Україні закінчилася нашою перемогою. Усі
згадуємо про тих, хто вже не
зможе сісти до Святої вечері

Д

орогі мешканці Бібрської громади! Щиро
вдячні вам за такий великий кредит довіри, який ви
висловили на перших виборах до Бібрської громади.
Ми й надалі працюватимемо на розвиток Бібрки та
особливо довколишніх сіл,

коло родини, бо боронив нас
і поклав своє життя за Україну. Разом із вами молимося
за воїнів, які зараз на лінії
вогню і захищають наш різдвяний спокій.
Нехай

народження

допоможе нам пригадати
найважливішу істину: віддавайте свою любов людям
– і добра на землі примножиться.
Христос рождається!

Бога

ПОДЯКА ГРОМАДІ
адже вони стали частиною
нашої великої родини. Ми
дуже хочемо, аби в нашій
Бібрецькій сім’ї панували
мир, злагода, спільна праця, віра один в одного і,
найголовніше, довіра. Сподіваємося на плідну співпрацю й розуміння, ми ж

навзаєм робитимемо все,
що можливе в даних умовах. До праці, Бібреччино!
Доля нашої громади –
тільки в наших руках.
Від кожного з вас залежить дуже багато. Успіхів усім нам!
Із повагою Бібрський міський
голова Роман Гринус та команда
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З ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛ

У

ДОСТОЙНІ ОБРАЛИ ДОСТОЙНИХ

неділю, 23 грудня, відбулись перші вибори до Бібрської ОТГ. З великою перевагою
(понад 58% — 3 750 голосів виборців) переміг чинний міський голова Бібрки Роман Гринус. Тому можна впевнено сказати, що громада зробила свій вибір на користь
людей праці, а не порожніх обіцянок. Намагання купити виборців
дало зворотній ефект. Тим, хто
купував виборців та обіцяв «золоті
гори», мешканці громади відповіли результатом вибору. Тому вірю:
з такими людьми ми зможемо змінити громаду на краще.
Варто зазначити, що часу на роботу оновленій команді міського
голови влада дала мало—вже у

жовтні 2020 року (менш ніж за
два роки) відбудуться ще одні місцеві вибори, уже чергові. Тому гуртуймося і працюймо, бо час вже
пішов.
Щодо процесу волевиявлення,
переважно він відбувався спокійно, без інцидентів та грубих порушень. На дільницях було багато
спостерігачів від різноманітних
партій, громадських організацій,
преси. Однак багатьох виборців та
членів комісії насторожила присутність на всіх дільницях нетипових представників преси (газети
«Погляд») спортивної статури й
переважно російськомовних.
Щодо результатів по партіях, до
нашої ради проходять представни-

ки таких політичних сил: УКРОП—5 депутатів, «Громадянська
позиція»—4 депутати , «Народний
Ру х Укр аїн и »— 3 д е пу та т и,
«Українська Галицька Партія»—3
депутати, БПП—3 депутати,
БЮТ—3 депутати, «Народний контроль»—2 депутати,
Аграрна
партія—2
депутати
та
«Самопоміч»—1 депутат. Не подолали 5%-го бар'єру такі партії:
«Свобода», «Рух нових сил»,
«Радикальна партія» та «Наш
край».
Більшість представників політичних партій уже заявили про готовність працювати для громади
разом із Романом Гринусом.
Олег Довгаль

ЗАВЕРШЕНО МІКРОПРОЕКТ З ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ГАРАЖІВ

уваги мешканців міста, що ступний етап - розподіл ділянок від громади— 5 тис.грн. До проекД омають
стосунок до гаражів по (додатково кожен власник буде ту були залучені 150 учасників
вул Уляни Кравченко. Завершено
перший етап робіт із благоустрою
під будівництво гаражів —
повністю розчищена ділянка. На-

повідомлений). Надалі планується ділянок. Прошу всіх долучатися
зробити доріжки між ділянками - до активної праці, бо роботи ще
50 тис.грн. співфінансування від багато. Дякую за розуміння і співміської ради та залишок коштів працю .
Координатор мікропроекту Ірина Костирка
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ФОТОФАКТ

изначено переможців конкурсу на кращу ялинкову іграшку.
Вітаємо Беліча Сергія, Балиту
Матвія (1 місце), Бутенка І., Добоша Богдана(2 місце), Карпу
Богдана, Сняк Богдану, Балиту
Анатолія (3 місце). Також вітаємо учасників, які здобули пере-

моги в різних номінаціях: Пушкар Марту(екоіграшка), Балиту
Анатолія(етноіграшка), Петулю
Оксану, Буцик Анастасію
(«улюблені герої»), Слободу Артура,
Єлманова
Андрія
(оригінальність), Липу Марічку
(за старанність і креативність),
Балиту Марту (іграшка в стилі
«ретро»).
Конкурсна комісія

МОВОЮ ЦИФР
Назва партії

Депутатів у Депутатів у
2015р.
2018р.

"УКРОП"
Громадянська позиція
НРУ
УГА
БПП
БЮТ
"Народний контроль"
Аграрна партія
"Самопоміч"
"Наш край"
У таблиці продемонстровано, як
змінились уподобання виборців
за три роки. Як бачимо, найбільше зросла довіра виборців до висуванців 2-х політичних партій:
«Громадянської позиції» та
«УКРОП» - у них додалось по 3
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Приріст
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2
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депутати. Різко впала довіра виборців до представників
«Самопомочі» - кількість депутатів зменшилась аж на 5. Одна
партія вибула—”Наш край” та
одна додалась—«Аграрна партія».

21 грудня 2018
року відійшов у
засвіти Ярополк
Царик - ціла епоха в історії Бібрки, непересічна
особистість у царині краєзнавства Бібреччини та
її культури. Автор
книжок
"Місто з бобром
на гербі", "Духовні святині Бібрки", "Бібрчани в історії отчого краю" та ін., заслужений журналіст України, багатолітній керівник Будинку культури, керівник Бібрського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, громадський діяч, Ярополк Михайлович залишив бібрчанам у спадок те, що ніколи не
втратить своєї цінності і ваги. Започатковані Ярополком Цариком справи назавжди залишаться в наших серцях, а посіяні ним зерна дадуть міцні пагони на ниві національного становлення. Без сумніву,
ім'я Ярополка Царика має бути внесене до історії
Бібрки як ім'я Почесного громадянина міста, адже
упродовж багатьох років він працював на розвиток і
національне відродження Бібреччини. Вічна пам'ять Гідній Людині.
Бібрська міська рада

ФОТОФАКТ
За сприяння Бібрської міської
ради завершуються роботи з утілення мікропроекту з облаштування художньої студії у приміщенні Бібрської музичної школи.

Н

а 84 -му році життя відійшов у вічність Ярополк Михайлович Царик-журналіст, громадський діяч, патріот України. У смутку залишив дітей, турботливу дружину і нас, ветеранів.
Ми втратили співця отчого краю, очільника ветеранської організації. Усе творче життя Ярополка
Михайловича було віддано вивченню історії рідного краю від княжих часів і до сьогодення. Про
це він передав у своїх книгах "Місто з бобром на
гербі", "Бібрчани в історії отчого краю",
"Поетична надбібрянка" та ін. До останніх днів
свого життя він очолював Бібрське відділення
Всеукраїнського об'єднання ветеранів, яке вважають одним із кращих в області. У листопаді
2018-го року з його легкої руки вийшов сотий номер газети "Ветерани". Він ніби попрощався з
нами. Львівське обласне відділення ВоВ високо
оцінило творчий доробок Ярополка Михайловича, відзначивши його багатьма нагородами. Але
найбільшою турботою Царика Я.М. було увіковічнення у бронзі Великого Франка. П'ятдесят років праці, чимало зроблено ветеранами. Влада
міняється. Камінь, посвячений у 2006 році, заростає мохом. Так і не побачив Ярополк Михайлович здійснення своєї мрії. Вічного спокою Тобі,
наш побратиме. Хай Твою душу приймуть високі
і чисті небеса. Бібрська земля буде легкою, а пам'ять вічною.
Ветерани Бібрського відділення ВоВ
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ібрська Асоціація депутатів Першого демократичного скликання вітає об’єднану бібрську громаду з
Новим роком і Різдвом Христовим!
Вітаємо новообраних депутатів
ОТГ і ваших виборців з нелегкою перемогою на нещодавніх
виборах.
Вітаємо Романа Гринуса з очікуваним і заслуженим обранням першим головою Бірської
об’єднаної територіальної громади!
Плідної і успішної праці, злагоди і Божого благословення!
Голова Асоціації Юрій Іваськів
Вітаємо Геруса Богдана з
30-ти річчям!!!
30 літ ! Хіба це вік ?
Треба три таких прожити!
Ми вітаєм і бажаєм
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе могло і вмілось,
Квітувало, веселіло!
Щоб в сім’ї завжди було
Любов, повага і тепло!
Від тещі і тестя
та сім’ї Кобрин.
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РОБІТЬ ДОБРІ СПРАВИ

Ш

ановні волонтери Бібреччини! Хочеться від щирого
серця подякувати всім, хто був
небайдужий до тих, хто тримає
для нас мирне небо над головою.
Бажаю всім нам довгоочікуваної
Перемоги, Миру, Злагоди, Взаєморозуміння і Божої опіки!!!
Але війна продовжується, і наша
команда продовжує свою волонтерську діяльність. Тому звертаємося до Всіх небайдужих жителів
Бібрської об'єднаної територіальної громади з проханням допомогти волонтерам Народної Самооборони Львівщини з поїздкою на
Схід України!
Просимо поділитися стравами з
Різдвяного столу- напекти пампушків і наліпити вареників - відерка можна взяти з 5 січня у магазині Лілі Гринус, а також по
вул .Галицькій у магазині Михайла Наконечного. Також просимо
про м'ясні вироби і солодку випічку.
Є такі прохання: вареники, чай,
кава, цукор, мед, Крупи (рис, гречка,горох, вівсяні пластівці), вологі серветки, шкарпетки, засоби
гігієни (мило, шампунь, зубна па-

ста, пінка для гоління, крем після
гоління, крем до рук, станки для
гоління ), мийні засоби ( мило
господарське, порошок до прання,
плин для миття посуду ), цибуля,
часник, трави для чаїв (листя вишні, смородини, малини, липа,
м'ята, меліса і т.і), смалець для
заливання вареників, ковбаса,шинка,шпондер, цибуля, часник,цукор, мед, сушені трави для
чаїв,крупи - це для потреб Львівської волонтерської кухні. Усе це
буде спаковано в сухі борщики,
зупки, ліниві голубці, чаї і передано на Схід.
Приносити все 11 січня 2019 року з 15:00 до вечора на адресу:
вул.Торгова /20.
Маємо надію, що під час Різдвяних свят хлопці на війні відчують
нашу любов, турботу і підтримку.
Робіть добрі справи ,бо це так
легко! Наперед велика подяка від
волонтерів і наших захисників,
які тримають для нас мирне небо

Із повагою до Вас –
Волонтери Бібреччини!

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
Четвер, 3.01
- 18:00 Свята Година
П'ятниця, 4.01
- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 5.01
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 6.01
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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