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І.Я. Франко

м. Бібрка, 8 жовтня, 2020 рік | випуск №223 (300)

МАРАФОН ІЗ КАНДИДАТОМ

М

ережа захисту національних інтересів «А Н Т С» кидає виклик 21 кандидатові/
кандидатці на місцевих виборах2020 - ми запрошуємо пройти з
нами 2 км його чи її містом / селищем, відповісти на наші запитання, розповісти про зроблене і заплановане. Разом до 23 жовтня (бо
в останні передвиборчі дні агітація заборонена) ми подолаємо марафон - 42 км і попри масковий
режим відкриємо всій країні обличчя місцевих лідерів.
Виклик вже прийняли:
Олександр Третяк - Рівне
Юлія Вусенко - Луцьк
Андрій Саук - Бровари
Ірина Славова - Мелітополь
А днями координаторка проєкту
Ганна Гопко завітала в Бібрку.
Тут вона зустрілася з кандидатомсамовисуванцем, чинним мером ми.
Бібрки Романом Гринусом.
Оглянули такі об’єкти: Бібрська
Гостя проінспектувала місто Біб- музична школа (тут зроблено рерку, поспілкувалась з мешканця- монти в класах, закуплено інвен-

ГРОМАДА ДІЄ


Правою стороною вулиці Галицької у м. Бібрка
триває прокладання каналізаційної мережі.
Роботи виконуються спільно з мешканцями.
Роботи проводяться за кошти Бібрської міської
ради. Мешканці придбали труби. Завдяки реалізації цього проєкту до міської системи
централізованого водовідведення планується
підключити 19 домогосподарств.

Громада завжди йде назустріч ініціативним мешканцям.



У Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко розпочато капітальний ремонт їдальні.
Більшу частину коштів на ремонт залучено за
рахунок економії бюджетних коштів (залишок
освітньої субвенції).



До міського голови Романа Гринуса з проханням про допомогу звернувся головний лікар
Бібрської райлікарні І. Курч. Вийшов з ладу
автомобіль швидкої допомоги. Район знову
відмовився допомогти.

Міський голова взявся за вирішення проблеми. Ремонт авто розпочато.

У

тар), відділ соцзахисту (зроблено
ремонт, закуплено меблі та оргтехніку),
Народний
дім
(відремонтовано всі приміщення,
закуплено інвентар та техніку),
оглянули новозбудовану дорогу по
вул. Соломії Крушельницької, стадіон (збудовано роздягалку, впорядковано територію), два нові
спортивні
майданчики
(футбольний та баскетбольний),
опорний заклад—Бібрський ОЗЗСО ім. Уляни Кравченко
(відремонтовано багато класів,
коридори, санвузли, встановлено
відеоспостереження та багато іншого), оновлений центр первинної
ме д ико - са ні т арно ї до по м о г и
(будівлю повністю відремонтовано,
закуплено меблі та обладнання).
Усі мешканці, що зустрілись інспектувальниці, підтвердили, що
завдяки згуртовані роботі команди Романа Гринуса містечко й громаду вдалося змінити на краще.
Наш кор.

НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ РАДИ

п’ятницю, 2-го жовтня, відбулася позачергова
сесія Бібрської міської ради.
Основним питанням було прийняття у власність будівель Бібрської районної лікарні. Нарешті, майже
через рік після першого звернення Бібрської міської
ради, Перемишлянська райрада віддала нашій громаді майно лікарні. БМР невідкладно починає процедуру створення КНП «Бібрська міська лікарня».
Наш кор.
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ГРОМАДА-СИЛА. СВІРЗЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

а час існування об’єднаної
громади ми з Вами зробили
дуже багато. Ця робота зроблена лише завдяки створенню
громади й поєднанню зусиль
ефективних управлінців з активними місцевими мешканцями, і це робота не когось одного, а дуже багатьох людей.
Ось перелік проєктів, реалізованих за цей час на території Свірзького старостинського округу.
Проєкти, видатки на які здійснювались за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади

Капітальний ремонт тепломережі Свірзької ЗОШ І-ІІІ

ст. с.Свірж
Загальна вартість проєкту
297,000 тис. грн.

Капітальний ремонт теплогенеруючих вузлів
(із застосуванням енергозберігаючих технологій) Свірзького ЗЗСО І
-ІІІ ст. с.Свірж.
Загальна вартість проєкту 296

тис.грн.
Проєкти місцевих ініціатив переможці обласного конкурсу 2020 року

Капітальний ремонт
кабінетів амбулаторії ЗПСМ

села Свірж
Заявник -Ініціативна група КНП
Керівник проекту Віктор Кобзар
Спонсор проєкту ПП «ЮЕМСІ і
КОМПАНІЯ», керівник Іван Пильний )
Загальна кошторисна вартість
проекту 211,536 тис. грн.

Придбання медичного обладнання для амбулаторії
ЗПСМ с,Свірж
Заявник -Ініціативна група КНП
Керівник проекту Віктор Кобзар
Спонсор проекту ТзОВ ФітонЛТД (керівник Юрій Федущак)
Загальна кошторисна вартість
проекту 249,000 тис. грн.

Придбання звукопідсилювального обладнання для

ЗЗСО І-ІІ ст.с. Глібовичі
Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради
Керівник проєкту Мар’яна Хоміцька
Спонсор проекту ТзОВ «ЛТД Інвест» (керівник Ярослав Гадус)
Загальна кошторисна вартість
проекту 40,000 тис. грн.
Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради
Закуплено:

Швейні машини для ЗЗСО І

-ІІ Іст. с.Свірж
Ноутбуки( Свірж )
Мультимедійні комплекси
для ЗЗСО І-ІІ ст.с. Глібовичі

Шкільні меблі для оснащення кабінету хімії та набір
хімічних реактивів ЗЗСО ІІІ Іст. с.Свірж.

Проведено поточний ремонт
пристроїв блискавковідводів
та контурів заземлення будівель ЗЗСО с.Свірж, с. Глібовичі

Сплановано і підсипано дороги в селах Свірж, Глібовичі, Копань
Загальна вартість усіх проектів
понад один млн. грн. (без доріг)
Бібрська міська рада використала максимум можливостей, аби
змінити те, що не мінялося роками . Подяка всім, хто працював.



Виконавчий комітет БМР

ФОТОФАКТ
90-річчя з Дня смерті
Героя, Команданта УВО
Юліана Головінського.
Вшанували пам'ять борця біля пам'ятного знаку
на місці загибелі та помолилися на його могилі
у Великих Глібовичах.

ФОТОФАКТ
Працівниками КП Рідне місто було проведено заміну дерев'яного покриття лавок
на міському кладовищі в м. Бібрка. Також працівники КП «Рідне місто» провели
прибирання
території братських
поховань загиблих
за волю України.
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ЩЕ ОДИН СЕЗОН РОБІТ НА ХРЕСНІЙ ДОРОЗІ

ретього жовтня завершився цьогорічний сезон
відновлення Хресної дороги в Бібрці. Розпочався він 27 червня, загалом було відпрацьовано 15 субот.
За цей час було зроблено:

розплановано землю навколо 12-й і 13-стацій

привезено, вмонтовано й зафуговано балясини
на 13-й і 14 стаціях

встановлено таблиці з текстом на 13-й і 14-й
стаціях;

помито й полаковано опорну стіну між 3 і 4
стаціями;

підвезено й розгорнуто землю навколо 15-ї стації

змонтовано і залито бетоном каркас печери
Воскресіння Господнього на 15-стації

встановлено нові двері і вікна у Каплиці Покрови Пресвятої Богородиці

помито і полаковано камінь і черепицю на
опорній стіні від 1-ї до 4-ї стації

розплановано землю біля лавки на 10-й стації

залито платформу між Каплицею і Гробницею
Ісуса Христа і перенесено на неї Хрест на
честь 50-річчя скасування панщини

залито бетоном дві опорні стіни біля стоянки
між 5 і 6 стаціями, вмонтовано бордюри та
бруківку, залито водостоки

Щиро дякуємо усім працівникам, жертводавцям і
тим, хто допомагав крок за кроком відновлювати
Хресну Дорогу в нашому містечку. Нехай Бог благословляє вас і ваші родини!
Однак ще багато роботи потрібно зробити наступного року, тож ми сподіваємося і надалі на підтримку нашої громади у відновленні нашої духовної перлини.
Рахунок для збору пожертв: карта Приватбанку
4149 4393 1524 7993 видана на ім'я Леснік Іван Павлович

ФОТОФАКТ

С

вяткування Дня працівників освіти у Бібрській громаді

ОГОЛОШЕННЯ
3 жовтня 2020 року завершено черговий етап толоки на цвинтарі. За ці чотири суботи зроблено дуже багато! Своєю активністю
громада села показала велику дружність та організованість. Ми
стали прикладом для багатьох інших, але в нас ще багато роботи попереду.
Звертаємось до жителів с.Під‘ярків та вихідців з нього, толока
не робиться для політичного піару, це робиться для нашого села! Тому просимо всіх взяти активну участь у наведені
порядку і благоустрою не тільки на цвинтарі, але і загалом в нашому рідному с. Під’ярків. Тільки дружня громада
в силі щось змінити і зробити наше село кращим!
10 жовтня (субота) о 09:00 год збір біля цвинтаря. Робочий інвентар: бензопили, бензотримери, сокири.
P.s. Також дякуємо тим,хто немає змоги взяти участь в толоці,
але допомагає фінансово.

Я

АГОВ, РОВЕРИСТИ!

кщо ви любите велосипедні мандрівки - на коротку і довгу дистанцію,
польовими і лісовими дорогами, сплановані заздалегідь мандри і спонтанні
виїзди - тоді вам до нас! Є ідея створити
клуб велосипедистів на Бібреччині.
Телефонуйте, якщо вас зацікавили веломандри в гарній компанії.
Телефон:
0956002491
(Мирон Теслюк)
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в Бібрці відбулась зу- Комар Богдан (с. Мостище)
Д нями
стріч команди кандидатів у Худа Віра (с. Малі Ланки)
депутати Бібрської громади від
політичної партії «Голос».
До нас в гості завітали Ростислав
Добош (Кандидат №1 до Львівської обласної ради) та Захар Миляник (кандидат у депутати до
Львівської обласної ради по нашому округу).
Подаємо список кандидатів у депутати від «Голосу» до Бібрської
міської ради:
№1—Стах Ігор
Довгаль Оксана (м. Бібрка)
Сенишин Орислава (с. Вільхівець)

ків)

Охримович Володимир (м. Біб-

Опанович Ігор (м. Бібрка)
Добуш Василина (с. Ходорківці)
Беца Юрій (с. Лани)
Пелех Наталія (с. В. Глібовичі)
Змислий Зеновій (с. Репехів)
Тернавчук Микола (с. Свірж)
Чабан Христина (с. Шпильчина)
Гордон Ігор (с. Вільховець)
Школик Іванна (с. Орішківці)
Боднар Василь (м. Бібрка)
Дяківнич Оксана (с. Лани)
Гудз Оксана (с. Романів)
Домарадзький Андрій (с. Під’яр-

рка)

Зань Ірина (м. Бібрка)
Смардз Оксана (с. Глібовичі)
Бучацька Оксана (с. Стоки)
Миронюк Олександр (с. Волощина)
Фостик Роман (с. Старі Стрілища)
Кривий Роман (с. Стрілки)
Бенько Юлія (с. Любешка)

Наша команда—досвідчені
та професійні люди, що вміють і знають, як зробити нашу громаду кращою.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, .10
- 18:00 Свята Літургія за молодих
Субота, 10.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 11.10
- 09:00; 11:00; 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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