Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ДОРОГІ МЕШКАНЦІ БІБРЕЧЧИНИ!

П

рийміть найщиріші вітання
із величним святом Різдва
Христового! Нехай проміння Вифлеємської Зорі осяє ваші душі й
серця Божим благословенням і
світлом правди, а дзвінка колядка, лунаючи в кожній родині, наповнює нас любов’ю до ближнього.
Хай Різдво Христове кріпить нашу новостворену громаду добром,
злагодою та достатком, об’єднує та
надихає на нові звершення, починання і здобутки для процвітання
України.

ФОТОФАКТ

Тож зі щирою вірою в серці розбудовуймо Українську Державу та
утверджуймо віру в нашу перемогу. А коли зійде на небі Вифлеємська зоря, помолімося за тих, хто
вже у засвітах святкує Різдво Христове, за безстрашних Героїв, які
віддали свої життя в боротьбі за
Україну, за наших мужніх синів
та доньок, які запалюватимуть
різдвяну свічку на передовій, у
бліндажах та окопах.
Христос Рождається!
Славімо Його!

Бібрський міський голова
Роман Гринус

ФОТОФАКТ

Нагородження лауреатів Всеукра- Різдвяне відеопривітання отців Бібрського деканату
їнського Фестивалю "Різдвяні канікули». Погулянка, Львів

Б

ажаю усім миру та
благополуччя, здоров'я
та щастя, достатку та домашнього затишку. Різдво це час духовного піднесення, час віри у диво. Тому
дуже хочеться, аби у кожного трапилося те диво, на
яке чекають найбільше.
Нехай світло народженого
Дитяти осяє ваші родини
та всю нашу країну. Миру
усім нам! З Різдвом Христовим!
Від щирого серця, голова
Українського лікарського
товариства у Львові
Олег Дуда

ФОТОФАКТ
"Різдвяний передзвін" у філії Бібрського ОЗЗСО I - III ст. с. Підгородище.( спільно з працівниками освіти і культури)
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БІБРКА – МІСТО ДОБРИХ СПРАВ

метою сприяння розвитку
творчого потенціалу Бібрської громади та задля створення
святкового настрою, Бібрська міська рада та відділ культури виконавчого комітету Бібрської міської
ради провели конкурс «Краща
ялинкова прикраса», який відбувався з 30.11.19р. до 15.12.19р у
НД м.Бібрки.
У конкурсі взяло участь 17 юних
митців Бібрської та Великоглібовицької шкіл. Не дуже й легке
завдання постало перед членами
журі, Павелко Н.П., Бобечко Г.С.,
Свіжак Н.Р, адже кожна робота –
це витвір. Та все ж є і переможці:
І вікова категорія – Буцик А,,
Луцишин В. – І місце; Слобода
А.,Домбровська Е. – ІІ місце; Беліч С., Березка Я., Дідик А. – ІІІ
місце.
ІІ вікова категорія – Кіндрик В. –
І місце; Горошко С., Водзянська Д,
- ІІ місце; Янишин В., Верста А. –
ІІІ місце.

За участь – Василюк І., Крива Т.,
Альфавіцька Б, Коротких Д., Лущ
Л.
28 грудня 2019 року, під час новорічно-різдвяного карнавалу, у
Народному домі м.Бібрки Бібрський міський голова Р.Гринус та
начальник
відділу
культури
Л.Сурмач привітали конкурсантів
і нагородили грамотами та пода-

рунками.
Величезне спасибі діткам за їхню
креативність, неповторність і оригінальність. Дякуємо вчителям і
батькам за підтримку.
Бажаємо всім гарного настрою,
реалізації творчих задумів, успіхів
та перемог у 2020 році.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Начальник відділу культури
Люся Сурмач

БІБРСЬКІЙ ГРОМАДІ ОДИН РІК!

ФОТОФАКТ

Р

івно рік тому, 8 січня, відбулася перша сесія Бібрської міської ради об'єднаної територіальної громади. Об'єдналися Великоглібовицька, Ланівська, Свірзька, Стрілківська, Романівська сільські ради
та Бібрська міська рада у Бібрську міську об'єднану територіальну громаду. У перспективному плані - приєднання Суходільської сільської
ради та Соколівської сільської ради Жидачівського району. У нас чудова громада з прекрасним потенціалом!

Третього січня передано ще 5 нових ноутбуків для Бібрської лікарні, придбаних за кошти громади
(не державні кошти).
Також у грудні 2019 року Бібрській лікарні в межах спонсорської
допомогти громаді було передано
5 ноутбуків від ТзОВ "ІТ ТЕХНОРЕСУРС" (директор - Ткаченко
Сергій Миколайович) за сприяння міського голови Романа Гринуса та Ігоря Опановича.
Ноутбуки необхідні лікарні для
під’єднання до системи обліку
наданих медичних послуг НСЗУ
(вимога закону). Їх мав придбати
засновник (районна рада), але не
придбав, тому громада допомогла.
Загалом на 2020 рік у бюджеті
громади (з власних коштів) закладено близько 6 мільйонів гривень на утримання Бібрської РЛ.

БІБРСЬКІ ВІСТІ
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«СОКІЛ» ВІТАЄ БІБРЕЧЧИНУ
вітаємо з Різдвом ХрисЩ иро
товим! Щастя, радості, любові і Божого благословення Вам та
Вашим родинам! Хай маленький
Ісусик обіймає всю нашу Україну!
Христос раждається!
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,

В

"Божий Син родився!" –
Усіх сповіщала.
Стукала у вікна:
"Відчиняйте двері,
Дозвольте співати
Вам на Святвечері".
Назустріч Колядці
Вибігали діти
Очі в них, мов зорі,
Усмішки, мов квіти.

Ніна Мудрик-Мриц (с)

БФ «СПАДЩИНА.УА»

ЗИМОВІ СВЯТА У ДНЗ

ихованці нашого дошкільного закладу під керівництвом музичних керівників Візної Л.Є. та Білусової О.З. провели чудові зимові свята.
У групі" Дзвіночок" діти показали дійство
передісторію народження маленького Ісусика.
А група " Зайченята" з нетерпінням чекали на святого Миколая— і він до них завітав, адже дитячі мрії і бажання мають
намагатися виконати дорослі.
Вихованці групи " Веселка" мандрували до зимового лісу з чудовими казковими героями у неймовірно красивих костюмах. А вихованці групи " Колобок" так вже чекають на справжню зиму, що одягнулися в гарненькі сніжинки та зайченят. Діти веселилися, співали пісень, водили хороводи та, звичайно, грали в сніжки
(хоч і несправжні).
А вихованці групи " Бджілка" продемонстрували феєрію різдвяних свят з Святою вечерею і, звичайно, з колядою. Атмосфера заходу була такою, що колядували і діти, і запрошені гості.
Галина Боднар

ПРАЦЮЄМО НАД РОЗВИТКОМ
ЕКО- ТА АГРОТУРИЗМУ

ФОТОФАКТ
Різдвяне відеопривітання відділу культури

ФОТОФАКТ
Різдвяні вечорниці у Під’яркові

У

Львівському регіональному офісі ULEAD 27
грудня 2019 року відбулася зустріч представників громадської організації «Львівське Опілля» з
керівниками Розвадівської, Солонківської, Тростянецької, Бібрської та Давидівської ОТГ.
Голови об’єднаних територіальних громад та представники рад об’єднують зусилля із громадською
організацією задля розвитку історичної території
Опілля.
Надалі буде підписано багатосторонню міжмуніципальну угоду між громадами для розвитку кластеру вже на 2020 рік.
У зустрічі взяв участь Бібрський міський голова
Роман Гринус
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Про проведення
громадських слухань

Відповідно до рішення виконавчого
комітету Бібрської міської ради №
227 від 26.11.2019 року та розпорядження Бібрського міського голови №
5 від 03.01.2020 р. 10 січня 2020 р. о
13.00 год. у приміщенні Бібрської
міської ради відбудуться громадські
слухання щодо проекту «Детального
плану території земельних ділянок,
що перебувають у власності для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення під будівництво та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і
споруд у с.Шпильчина Перемишлянського району Львівської області»
Виконавчий комітет
Бібрської міської ради
Шановні жителі Бібреччини! Згідно
із Правилами благоустрою на території Бібрської міської ради (ОТГ), рішення № 864 від 23.08.2019 року
(Розділ 17. п. 17.5 ) Власники приватних будинковолодінь … відповідають
за утримання прилеглої території в
межах свого будинковолодіння
(тротуару, зеленої зони) і прибирають
самостійно.
Отже, прибирання від снігу та посипання нальодів в межах Вашого приватного домоволодіння проводиться
виключно Вашими силами.
Адміністрація КП Рідне місто
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Друзі вітають із 60-річним ювілеєм
Дацко Ольгу Миколаївну!

Вітаємо із 60-річчям
Штигар Орисю Іванівну!

Втрачено картку водія цифрового
тахографа UAD0000031136000 на
прізвище Керницький Степан Євгенович.
Прошу повернути за виногороду
за номером 097 856 27 60

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 10.01
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 11.01
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 12.01
- 09:00 Свята Літургія
- 11:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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