Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко

м. Бібрка, 27 серпня, 2020 рік | випуск №216 (293)

БАРВИ ЛІТА
22 серпня відбувся ІІI обласний
фестиваль-конкурс дитячого мистецтва "БАРВИ ЛІТА". Фестиваль
проводиться щорічно до Дня Незалежності України. Цього року у
зв'язку з карантином через Covid19 конкурс відбувся дистанційно.
Мета проведення фестивалю: подальший розвиток солістів вокалістів, аматорських колективів вокального та хореографічного
мистецтв. У фестивалі взяли
участь понад 50 колективів Львівської області, зокрема, м.Львів,
м.Червоноград, м . Стрий,
м.Сколе, м.Борислав,м.Судова Вишня, м . Перемишляни , м.Бібрка,
м.Радехів, с. Любешка, с. Підгородище, Новострілищанська об’єднана територіальна громада та інші.
23 серпня на святковому концерті
учасників конкурсу привітав місь-

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ЛЬВІВЩИНИ

П

росимо мешканців Бібреччини підтримати
чудовий розвитковий проект, поданий на
громадський бюджет Львіської області: водночас і
� кінотеатр, і � концертний зал� � , і � лекторій, і
виставкова зала, і � освітній простір ми можемо
мати в нашому місті в "Соколі". Все, що потрібно, Ваш голос за проект № 18 (за посиланням) за допомогою цифрового підпису. Голосує вся Львівська область.https://vgblv.pb.org.ua/projects/18
Можна проголосувати за допомогою карток Приватбанку, Монобанку, Ощадбанку або за паспортом у ЦНАПі. Відповідальність за виграш—на
мешканцях, бо результат залежить від кількості
голосів. Початок голосування - 26 серпня.
Прохання залучити максимум голосів.
Оксана
Довгаль,
заступник
міського
голови з гуманітарних питань

кий голова Роман Гринус та заступник із фінансово-економічних
питань Максим Заблоцький . З
благословенням також виступив
отець декан Микола Коваль. Кожен учасник конкурсу буде нагороджений дипломами та подарунками. Хочемо подякувати всім
учасникам та керівникам фестивалю «Барви літа» за участь та
високий рівень підготовки.
Директор НД м. Бібрка
М.М. Береза

ФОТОФАКТ

Дня Незалежності України в Бібрці відкД орито
пам'ятний знак на будівлі колишнього
магістрату. У 1918-1919 роках тут розміщалася
Начальна команда УГА.
Знак відкрили міський голова Роман Гринус та
громадський активіст, історик Тарас Шах.
Маємо пам'ятати свою історію, щоб мати майбутнє!
Дякуємо за підтримку приватному підприємцю
Чемеринській Н.Є.

2

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №216, 27 серпня 2020 р.

ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО НЕ ЗДАЄТЬСЯ
всім, хто не здається і дці, бо робите неймовірно велику
Д якуємо
не втомився працювати для кількість сухих наборів для потреб

наших захисників, які тримають
для нас мирне небо� � над головою!
Висловлюємо подяку всім небайдужим людям ,які долучилися до чергової (47 -ї ) поїздки волонтерів Народної Самооборони Львівщини в
зону бойових дій на Сході України,
присвячену Дню Незалежності України � �
До збору частувань для наших
хлопців приєдналися жителі Бібреччини, а зокрема люди з таких нас е л е н и х
п у н к т і в
:
с.Підгородище, с.Лани, с.Свірж,
,с.Св Глібовичі, с. Малі Ланк и, с . В е л и к і
Глібовичі,с.Шпильчино, с.Ходорківці і також м.Бібрка.
Наші подяки:
Oksana Mazar і вся команда Львівської волонтерської кухні! Ви моло-

нашої армії� �
Дякуємо священникам - о.Миколі
Ковалю , о. Зеновію Телішевському (м.Бібрка);о.Олегові Дутці (с.Шпильчино); о.Степану Палію
(с. Лани); о.Володимирові Ганчію(с.
Підгородище); о.Івану Личаку
(с.Свірзькі Глібовичі); о.Олегу Ковалю (с.Свірж); о.Івану Мазуркевичу
(с.Свірж і с.Свірзькі Глібовичі) - які
оголошували про нашу збірку в церквах на Службі Божій - це важливо, бо багато людей відгукнулися.
Світлана Штайн , Віра
Д,улько,Галина Галайко,Галина
Папіж, Ігор Цветков- це наші чудові координатори в своїх населених
пунктах! Ви великі молодчинки ,
дякуємо за невтомну працю!
Щиро дякуємо Люсі Сурмач і всім
керівникам Народних Домів нашої

ОТГ за національні прапори для
наших воїнів!
Дуже дякуємо Орестові Дорошу,який люб'язно погодився доправити все зібране на волонтерську
кухню.
Щасливої дороги волонтерам
( Мар'янові Наугольнику , Петрові
Шоту)!
Смачного нашим хоробрим захисникам! Повертайтеся з перемогою!
Волонтери Бібреччини

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ
Підготовка до нового навчальног о
р о к у
т р и в а є .
21 серпня 2020 року в Бібрську
ОТГ привезли 165 парт та стільців
для першокласників Нової українс ь к о ї
ш к о л и .
Мобільні меблі виготовлені з якісного матеріалу, зручні та міцні.
Учні матимуть можливість пересуватися класом, трансформуючи
свої робочі місця для групової та
індивідуальної
роботи.
Незважаючи на ситуацію із
COVID-19, заклади освіти Бібрської міської ради чекають учнів.

З метою створення безпечних умов освітнього процесу в умовах карантину відділ освіти Бібрської міської ради здійснив закупівлю сертифікованих дезінфекційних засобів для усіх закладів освіти
громади:
• антисептики для рук;
• антисептики для поверхонь;
• рідке мило;
• одноразові рушнички;
• безконтактні термометри.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ ВАСИЛЯ ЛАБИ
До Дня Незалежності в Комунальному закладі «Публічна бібліотека Бібрської міської ради» відбулася презентація книжки
"Українське культурне життя міста Бібрки до 1939 року" історика Василя Лаби. Захід спричинив жваві обговорення-дискусії
щодо певних історичних подій на теренах Бібреччини. Книжку
видано за сприяння Бібрської міської ради, парафії церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. БІБРКИ та п. Петра Лукасевича. Фото для обкладинки книжки зробив Тарас Охримович.
Директор КЗ «Публічна бібліотека БМР» Наталія Павелко

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №216, 27 серпня 2020 р.

3

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ПРАПОРА ТА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В ГРОМАДІ

Романів
Любешка

Бібрка

Серники

Великі Глібовичі

Селиська
Лани
Під’ярків

Свірж

Бібрське ЛВУМГ
Представники Бібреччини здійснили сходження на гору Хом’як до Дня
Прапора та Дня Незалежності України
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО
МИСТЕЦТВА "БАРВИ ЛІТА"2020р.
I вікова категорія
1 місце - Христина Гузар
(м.Бібрка, кер. Л.Цюк)
2 місце - Соломія Кужда
(м.Судова вишня, кер.Ю.Пацула)
3 місце - Анастасія Кокотайло
(м.Львів, кер.О.Коваль)
3 місце - Ганна-Софія Токарева
(м.Львів , кер.Г.Кормушина)
II вікова категорія
1 місце - Марта Гендик
(с.Соколівка, кер.М.Панас)
1 місце - Олеся Гембара
(м.Перемишляни,
кер.Т.Андрушків)
1 місце - Каріна Кривенко
(м.Львів, кер.І.Леськів)
2 місце - Віктор Канака
(м.Перемишляни,
кер.Т.Андрушків)
2 місце - Вікторія Гладун
(м.Бібрка, кер.В.Андрушко)
3 місце - Каріна Газда (м.Стрий ,
кер.О.Винницька)
3 місце - Олександра Ніколаєва
( м.Бібрка, кер.В.Андрушко)
III вікова категорія
1 місце - Вікторія Шадурська
(с.Любешка, кер.М.Мойсей)
1 місце - Софія Мариняк
( м.Львів, кер.І.Леськів)
1 місце - Дарина Тищенко
(м.Стрий, кер. О.Винницька)
1 місце - Софія Боднар (м.Львів)
1 місце - Олена - Марія Джуман
(М.Львів,кер. Леськів Ірина Ігорівна)

2 місце - Оля Креховець
(м.Судова Вишня, кер.
Ю.Пацула)
2 місце - Андрій Гнатяк
(м.Перемишляни,
кер.О.Гавінська)
2 місце - Юліана Лесняк
(м.Бібрка, кер.В.Андрушко)
3 місце - Юліана Хамуляк (м.
Сколе)
3 місце - Соломія Косівська
(м.Белз, кер. Г.Васько)
3 місце - Романа Лемишевська
(м.Бібрка, кер. В.Мурська)
IV вікова категорія
1 місце - Софія Погоріло
(м.Львів,кер.І.Опікула)
1 місце - Анна Онуфер ( м.Стрий,
кер.О.Винницька)
2 місце - Ірина Левицька
(с.Чижиків, кер.Л.Моспан)
2 місце - Оля Борачок
(с.Трибоківці, кер.О.Цуприк)
3 місце - Юлія Ільдутова
( смт.Щирець,
кер.О.Герасимович)
3 місце - Ярина Савлик
(с.Новосілки-Опарські,
кер.З.Кричковська)
Хореографія (молодша група)
2 місце "Первоцвіт" (м.Червоноград,
кер.Л.Прібега)
3 місце "Вихиляси" (м.Перемишляни,
кер. М.Соколовська)
Хореографія (старша група)

1 місце "Молодість" (м.Червоноград, кер.
Л.Прібега)
2 місце "Підбужанка" (м.Борислав, кер.
Х.Гаман)
2 місце - "Намисто" (м.Бібрка,
кер. М.Ковалів)
3 місце - "Молодість" (м.Жидачів,
кер.Л.Пакош)
Grand Prix - Олеся Левків
(м.Радехів, кер. М.Лозинська)
Дипломи і подарунки можна
отримати у НД м.Бібрки (з
03.09.20р.) . Також можемо надіслати Новою поштою (за рахунок
конкурсанта)
.
Дипломи і подарунки отримають конкурсанти і за участь у
конкурсі . P.S. просимо вибачення, два відео з технічних причин
передали ще на розгляд журі...

Із 24 –річчям вітаю
Василика
Володимира Михайловича,
жителя с. Малі Ланки.
Нехай з тобою буде поряд
веселий сміх і ніжний погляд.
Хороший друг і пісня тиха,
що розганяє тугу й лихо.
Очей коханих два озерця,
неспокій думки твого серця.
Хай омине тебе нещастя,
живи і мрій, бажаю щастя!
Хресний батько

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 28.08 (Успіння Пресвятої Богородиці)
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
Субота, 29.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 30.08
- 08:30 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 19:00 Жива Вервиця
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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