Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Ш

ановні мешканці громади! У зв’язку з продовженням карантинних заходів на
території
Львівської
області
(Протокол №23 засідання комісії з
ТЕБ і НС Львівської обласної державної адміністрації від 5 червня
2020р.) нагадуємо про дотримання всіх карантинних заходів, зокрема про заборону перебування в громадських будинках і
спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, перебування на вулицях без документів, що
посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний

статус.
Підприємцям та найманим ними особам дотримуватись відповідних санітарних та протиепідемічних заходів: дотримання дистанції
не менше 2 м між особами, дезінфекція рук та обробка антисептиками поверхонь, утримання товарів у закритому вигляді з використанням захисних плівок та інших
матеріалів.
Я особисто та наші лікарі занепокоєні загальним настроєм
безпечності в мешканців Бібрської
громади: не всі носять захисні маски у відповідних місцях, не всі
дотримуються соціальної дистанції.
Хочу наголосити: головне — це
безпека та здоров'я мешканців.

ФОТОФАКТ
На виконання розпорядження Бібрського міського голови служба у
справах дітей Бібрської міської ради
спільно із фахівцем із соціальної роботи КЗ “Центр надання соціальних
послуг» Бібрської міської ради влаштувала двох малолітніх статусних
дівчаток до “Містечка милосердя
Святого Миколая”. Діти тут отримають добру опіку, тепло і затишок родинного дому.

В

Ми всі втомилися від обмежень,
усім хочеться повернутися до звичного ритму життя. Сьогодні карантин пом'якшено, але ми маємо
пам’ятати: із послабленням карантинних заходів коронавірус нікуди не зник! Карантин у
країні триває до 22 червня, і залишилось обов’язковим носіння в
громадських місцях захисної маски, що закриває ніс та рот, та документів, які посвідчують особу,
дотримання дистанції та правил
особистої гігієни.
Звертаюся до всіх із проханням та вимогою дотримуватися цих простих правил.
Бережіть себе та своїх близьких!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

БІБРЕЧЧИНА ТУРИСТИЧНА

идання GALNET опублікувало цікаву інформацію про
нові туристичні принади нашої
громади.
У межах проєкту «Мандри Сокільські» у Бібрській ОТГ розробляють нові туристичні маршрути.
Про це розповів виданню координатор проєкту «Сокіл. Перезавантаженні Іван Щурко.

Сім чудес Бібрського Опілля
(Маршрут по семи найяскравіших об’єктах Бібреччини)

Родинна пригода (сімейний
маршрут розвиткововідпочивального характеру)

Слідами чотирьох культур
(про багатонаціональну спад-

щину громади).
Бібрка—маленьке містечко з
великою історією (про цікавинки нашого містечка)

Дерев’яні скарби Бібреччини
(10 дерев’яних церков громади)

Гастротур (у гості до фермерів, що здивують цікавою місцевою продукцією та стравами)
Проєкт втілює благодійний фонд
«Спадщина UA» у межах програми «ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину» та
за угодою з Лабораторією Міського Простору.



КНП "ЦПМСД" Бібрської міської
ради висловлює щиру подяку за
забезпечення медичними засобами Міжнародному благодійному
фонду «Карітас України» за підтримки Програми U-LEAD з Європою» за надання благодійної допомоги
у
рамках
Проєкту
«Підтримка об’єднаних територіальних громад у боротьбі з пандемією COVID-19».Дякуємо,що підтримуєте у цей нелегкий для нас час.
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ

Р

еалізовано
проєкт
«Капітальний ремонт сцени із
заміною електрики в Народному
домі по вул.Центральна, 1 в селі
Романів Перемишлянського райо-

ну Львівської області». Загальна
сума
проєкту
становить
297,590 грн.
Профінансовано:
з обласного бюджету– 0 (не

БУЛО

профінансовано);
з міського бюджету -83,190;
спонсорські кошти -47,058;
нефінансовий внесок -27,342;

СТАЛО

05 травня - Комунальний заклад «
мобі «Одягни вишиванку»
у Великоглібовицькому, ЛанівПБ Бібрської міської ради» до 22 травня відбулося нагородження
ському, Романівському старости120 річчя від дня народження
переможців конкурсу «Ми маємо
нських округах
Юрія Липи
запропонувала
чим здивувати» (конкурс на кра- 01 червня до Міжнародного дня
«Літературну читальню» на якій
ще представлення свого населезахисту дітей учасники художпознайомилися з творчістю поеного пункту
Бібрської ОТГ).
ньої самодіяльності Народних
та
Нагадаємо: І місце-Під’ярків;
домів та маленькі читачі бібліо10 травня до Дня матері онлайнІІмісце-Підгородище; ІІІ місцетек відділу культури Бібрської
концерт «Все починається з маРоманів
ОТГ взяли участь у конкурсі
ми» за участю учасників худож- 23 травня у День Героїв, отець«Мої права»
ньої
самодіяльності
НД
декан Микола Коваль на Біб- 05 червня онлайн-концерт « У долі
м.Бібрки, НД с.Романів, Люберському кладовищі відслужив
своя весна» присвячений 75-ій
шка, Лани
панахиду за борців, які поклали
річниці від дня народження по17 травня - День пам’яті жертв поголови у боротьбі за незалежета-пісняра Юрія Рибчинського
літичних репресій (вшанували
ність України
за участю працівників відділу
молитвою репресованих)
24 травня вшанували українських
культури та Народного дому
21 травня до Всеукраїнського дня
воїнів, які боролися за волю
м.Бібрки.
вишиванки відділ культури Бібукраїнського народу, та тих, хто
Люся Сурмач,
рської ОТГ взяв участь у флешзараз захищає Україну на Сході,
начальник відділу культури

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ДЛЯ БІБРСЬКОЇ ОТГ
“Так у нас в країні вже заведено,
що волонтери та небайдужі люди
завжди приходять на допомогу.
Адже ми це робимо для себе, своїх
людей. Якщо кожен хоча б маленьку частину віддасть на благодійність, ситуація у нашій країні буде
точно набагато краща, ніж зараз
маємо практично у всіх напрямках"
- сказав Сергій Дзядик, волонтер,
голова ЛКО Народного Руху України.
Медичне приладдя для первинної
й вторинної медицини вчора отримала Бібрська ОТГ. Кушетки, ліжка, матраци та тумби очікують свого
призначення. Загалом благодійники (зокрема Мар’ян Наугольник та
Сергій Дзядик) передали медзакладам близько 200 одиниць гуманітарної допомоги. . Ще рік тому тут була
занедбана установа. Не було меблів
та медичного устаткування. Останній крок до відкриття оновленої амбулаторії - це закупівля медобладнання та меблів. Частину передали

як гуманітарну допомогу. Зараз медичний інвентар очікує на своє призначення, кожна із цих одиниць
потрапить до медзакладів охорони
здоров’я, де спростить життя як пацієнтам так і медикам. Відтак усі
медзаклади територіальної громади
будуть забезпечені всім необхідним.
“Крім медичного обладнання, ми
маємо ще й столи зі стільцями, які
плануємо розвезти по школах та
закладах культури. Адже мусимо
допомагати там, де є велика потреба», - зазначив Сергій Дзядик.

Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бібрської міської ради Олександр
Горинь, не стримуючи емоцій, подякував благодійникам за надану допомогу: “Величезна вдячність Сергію Дзядику, який з самого першого
дня допомагає нам, також під час
пандемії він надавав амбулаторії
необхідні засоби захисту для медичного персоналу. А також подяка Народній Самообороні Львівщини, яка
не стоїть осторонь наших проблем і
всіляко підтримує. Мені приємно,
що лікарі будуть працювати в достойних умовах” Дуже добре, що громадські організації та волонтери
об’єднуються й допомагають тим
сферам, які потребують цього найбільше. Дякуємо депутатам нашої
громади, які виділили кошти на
доставку вантажу з Німеччини.

Підготувала Лісова Ольга
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ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ

У

ЗЗСО Бібрської міської ради
розпочалася підготовка до нового 2020-2021 н. р. За залишки
освітньої субвенції проведено поточний ремонт внутрішніх убиралень
у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко. Витрачено 116
тис. грн. Розпочато ремонтні роботи у двох класних кімнатах, де будуть навчатися першокласники.

Х

очу подякувати людям, які
прийшли на допомогу філії
Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с. Любешка І-ІІ ст. і
своєю працею та взаєморозумінням
допомогли зробити приміщення
затишним, привітним та гостинним, а найголовніше - допомогти в
участі
та
реалізації
проєкту
«Капітальний ремонт із заміною
вікон та дверей у будівлі філії Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко с. Любешка І-ІІ ст. Бібрської міської ради». ».
Село Любешка знаходиться фактично у найвіддаленішій частині
Бібрської ОТГ, де дуже погане дорожнє покриття, тому учні не мають можливості добиратися до
опорного закладу. Завдяки реалізації цього проєкту учасники
освітнього процесу мають можливість навчатися за місцем проживання та в тепліших і комфорт-

У

З

реалізовано
проєкт
«Капітальний ремонт із
заміною вікон та дверей у
будівлі філії Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с. Любешка І-ІІ ст.
Бібрської міської ради».
Загальна кошторисна вартість – 247, 165 тис. грн.
Джерела
фінансування:
обласний бюджет - 120 тис.
грн., місцевий – 62,417 тис.
грн., спонсорські кошти 32,248 тис. грн. Використано кошти з місцевого бюджету та спонсорські. Бібрська міська рада очікує на
фінансування з обласного
бюджету.
Керівник проєкту – Юзва Віра Іванівна, завідувач філії с. Любешка

ніших
приміщеннях,
оскільки
замінено 13 дверей та 7 вікон. Реалізація цього проєкту дала змогу
зберегти тепло та створити комфортні умови для здобувачів освіти
та працівників в освітньому закладі.
Цей проєкт є частиною реалізацї
заходів
Програми
соціальноекономічного та культурного розвитку Бібрської міської ради на
2020 рік.
Педагогічний, учнівський та батьківський
колективи
філії
с.Любешка висловлюють найтепліші слова подяки голові Бібрської
ОТГ Гринусу Роману Ярославовичу
за підтримку та розуміння сільської громади. Ваша підтримка —
свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні
і розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Адже школа була, є і буде в житті кожного.

Хочемо подякувати Шуліковському Оресту Олексійовичу за постійну допомогу громаді с.Любешка і,
зокрема, за турботу про дітей та
колектив школи.
Також адміністрація школи висловлює найтепліші слова подяки
Вам, наші батьки, за Вашу постійну допомогу школі . Великі слова
вдячності технічному персоналу та
вчителям школи.
Від усього серця бажаємо Вам
здоров’я, злагоди, взаєморозуміння,
душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за Вашу натхненну і самовіддану працю, за Вашу
непохитну віру в майбутнє нашого
села. Хай Господь Бог сторицею
віддячить за Ваше розуміння, підтримку і за частку душі, подаровану
нам.
Завідувач філії Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с. Любешка І-ІІ ст. Юзва В.І.

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ

перший тиждень літа захворюваність на
Львівщині продовжувала зростати – коронавірус діагностували майже у півтисячі людей,
загалом захворіло 2162 людини станом на ранок
8 червня. Львівська область вийшла на третє
місце за кількістю діагностованих випадків коронавірусу – після Чернівецької області та Києва.
За даними ЦГЗ, захворюваність у Львівській
області зростає найбільш стрімко: за останні два
місяці – з 8 квітня по 8 червня – кількість хворих
на коронавірус збільшилася у понад 60 разів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів через це
у Львові екстрену нараду.
Послаблення карантину знову відтермінували.
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НА ЛЬВІВЩИНІ БУДЕ СІМ РАЙОНІВ

М

інрегіон оприлюднив проекти майбутніх районів в Україні. Ще можливі зміни
Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій
органів місцевого самоврядування.
Карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та
попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.
Прим. Ред.
Бібреччина входитиме до найбільшого—Львіського району з населенням понад мільйон осіб
За матеріалами ініціативи «Децентралізація»

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН БІБРСЬКОЇ ОТГ

Р

озпорядженням Кабінету Міністрів України № 624-р від
27 травня 2020 року затверджено
перспективний план формування
територій громад Львівської області.



Ланівська



Романівська



Свірзька



Стрілківська


Згідно з документом, до Бібреччини увійдуть такі територіальні

громади:


Бібрська


Великоглібовицька


м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Соколівська
Суходільська
Новострілищанська
Баковецька
Кніселівська.
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