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Громада — великий чоловік. 
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М енш ніж за місяць відбу-

дуться перші вибори до 

Бібрської ОТГ. 

Я зі своєю командою вирішив 

іти на вибори об’єднаної тери-

торіальної громади. Іду як са-

мовисуванець, тому що хочу 

бути представником усієї  гро-

мади, а не окремих політичних 

партій. Разом із тим, мене під-

тримують як багато політич-

них сил, так і окремі кандида-

ти в депутати від переважної 

більшості політичних партій. 

Я ініціював  створення об’єд-

наної  громади, бо вважаю, що 

потрібно об’єднувати потенціал  

міста Бібрки з потенціалом на-

вколишніх сільських громад 

задля вирішення наболілих 

для нас усіх проблем (хоча  ще 

два роки міг спокійно працю-

вати у статусі Бібрського місь-

кого голови).  

Разом  із командою однодум-

ців ми довели  процес об’єднан-

ня до логічного завершення – 

до перших виборів депутатів 

Бібрської міської ради та  голо-

ви об’єднаної  територіальної 

громади. 

Здобувши певний досвід на 

посаді міського голови,   

• йду на вибори з багажем 

реалізованих проектів, а 

не з порожніми обіцянка-

ми; 

• маю перевірену команду, 

сформовану чотирирічною 

роботою, яку підсилюю но-

вими активістами з усієї 

громади; 

• не обіцяю неможливого, 

просто роблю все,  що мож-

ливе за даних умов; 

• вважаю, що планування і 

систематична робота - най-

кращі інструменти для до-

сягнення результату; 

• планую поширити позити-

вний досвід, здобутий під 

час управління Бібркою, 

на терени населених пунк-

тів, що увійдуть до Бібрсь-

кої об’єднаної громади. 

Вірю, що 23 грудня стане по-

чатком нашого спільного руху 

вперед, бо у нас є все для цього  

і ми усі варті кращого життя. 

ЗВЕРНЕННЯ БІБРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ДО ГРОМАДИ 

 Бібрський міський голова 

Роман Гринус 
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ДОПОМОЖІМО СВЯТОМУ МИКОЛАЮ! 

З овсім скоро зима, а там найу-

любленіше свято всіх дітей - 

День св. Миколая!  

Шановні друзі, звертаємося до Вас  

із закликом  приєднатися до бла-

годійної акції, метою якої є  збір  

подарунків для дітей з малозабез-

печених, багатодітних сімей, діток

-сиріт, важкохворих. 

Минулоріч ви радо відгукнулися 

стати помічниками св. Миколая. 

Дуже багато Вас вже приєдналися  

цього року. Радіє душа, що так 

багато добрих сердець, особливо 

коли мова йде про дітей. Адже тої 

радості, захоплення в тих малень-

ких оченятах, коли бачать, що до 

них прийшов св.Миколай, не пе-

редати словами!!! 

Цього року у списку маємо 57 по-

даруночків (можливо, ще щось 

поміняється). Пропонуємо благо-

дійникам готувати подарунки для 

визначеної волонтерами дитини

(все, крім цукерків, про солодощі 

ми подбали заздалегідь).   Хто не 

може з певних причин взяти на 

себе таку місію ( тобто купити по-

дарунок дитині), може просто до-

лучатися коштами, іграшками, 

канцтоварами, можна купити па-

мперси, бо є маленькі дітки. 

Дякуємо всім, хто вже взяв на себе 

місію допомогти св.Миколаю, дя-

куємо всім, хто ще приєднається!

Не забувайте: Ваші добрі справи 

ангел золотими літерами вписує в 

книгу вашого життя, і тільки вони 

підуть з вами до неба. Нехай Все-

вишній обдаровує Вас всіма зем-

ними ласками, а могутній 

св.Миколай випрошує в небі най-

дорожчий подарунок для вас і ва-

ших діток - багато-багато здоров'я! 

Подарунки приносити включно до 

10 грудня в магазин ПП 

"Наконечний" по вул.Галицькій 

( біля лісгоспівських гаражів). 

Магазин працює щодня з 8.00 до 

19.00., у  неділю— з 10 год до 

17.00год. 

Прохання вказувати, хто приніс 

пакуночок, щоб ми знали, для ко-

трої це дитини. 

Якщо виникли запитання, теле-

фонуйте за номером: 

096 748 0914 

097 976 8764 

З вертаємося до Всіх небайду-

жих жителів Бібреччини з 

проханням про допомогу! 

Вже  розпочалися холоди, і для 

наших захисників на Сході Украї-

ни дуже потрібні буржуйки! 

Щоб їх виготовити, треба старі 

газові балони і труба діаметром 

100 мм з тонкою стінкою! 

Охочим допомогти звертатися за 

телефонами:  

(097) 976-8764 (Оля), (097) 884-

5805 (Надя).  

Наперед дякуємо всім, хто відгук-

неться!  

 

 

 

 

 

Оля Зборівська    

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ГРОМАДИ 

М іж Бібрською міською радою 

та Головним управлінням 

Пенсійного фонду України у 

Львівській області  було підписано 

«Угоду про співробітництво та ор-

ганізацію взаємовідносин у сфері 

надання соціальних послуг». Згід-

но з цією угодою двічі на місяць 

(кожного 2 і 4 четверга) з 10:00 

по 13:00 працівники Головного 

управління Пенсійного фонду Ук-

раїни у Львівській області прий- мають громадян Бібреччини за 

адресою: м. Бібрка, пл. Націона-

льного Відродження, 13 у при-

міщенні Відділу соціального захи-

сту населення. Просимо громадян, 

у яких виникли питання щодо 

призначення пенсії, її перерахун-

ку, надбавок до пенсії і т. ін. звер-

татись у вказаний час за вищевка-

заною адресою, де спеціалісти на-

дадуть кваліфіковану допомогу. 

Депутат БМР Ігор Опанович 

ДОПОМАГАЙМО ВОЯКАМ 

Оля Зборівська    
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У  неділю, 25 листопада, відбулась конференція Перемишлянсько-

го РО Народного Руху України.  

1.Висунули кандидатів у депутати до Бібрської ОТГ, першим номе-

ром від Руху йде волонтер Сергій Дзядик. 

2. Одноголосно підтримали Гринуса Романа на голову Бібрської ОТГ. 

Разом до Перемоги!  

КОНФЕРЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ НРУ 

 ФОТОФАКТ 

У  суботу, 24.11.18р. , біля каплички Пресвятої 

Богородиці на площі Стрілецькій отець-

декан Микола Коваль та отець Ігор Довгулич від-

служили поминальну панахиду за людей, убитих 

Голодомором 1932-1933 років. Про трагічні сторі-

нки історії ХХ століття у своїх виступах згадали 

бібрчани - педагоги Марія Сидоренко та Тарас 

Шах. Присутні запалили свічки пам'яті за невин-

них людей , знищених сталінським режимом.  

ФОТОФАКТ 

У  п’ятницю, 23листопада, у 

Народному домі м.Бібрки 

провели історичну годину 

"Криваве тавро—33". Учасники 

гуртка художнього слова 

(керівник Н.Свіжак) та учасники 

зразкового вокального ансамблю 

"Мальви"(підготовча гру-

па),керівники Л.Сурмач, 

М.Береза) запалили свічки пам'я-

ті...  

Я ке диво дивне - пісня! Яку 

владну силу таїть вона в собі! 

Минають віки, змінюється суспі-

льний лад, потрясають світ нищів-

ні війни і голодомори, на зміну 

одним поколінням приходять інші  

-   а пісня залишається й через усі 

поневіряння проносить свої чари, 

свою нев’янучу молодість.  

Наділив Бог прекрасним даром, 

піснею, і наших бібрчан, які брали 

участь у ХІV районному  фестива-

лі «Пісенний розмай», організато-

рами якого є відділ культури Пе-

ремишлянської РДА.  Дипломами 

за участь нагороджені -  Голова-

тий Р.( керівник Н. Добуш) та В. 

Гладун (керівник В. Андрушко). 

Сорокіна А. виборола ІІІ премію 

(керівник Н. Добуш),  А.Крутій 

(керівник Л. Сурмач) отримав ІІ 

премію.   

Зуміли своєю пісенною мовою дос-

тукатись до членів журі і 

Ю.Лесняк (керівник В.Андрушко) 

та С.Тернавчук (керівник 

М.Береза), які впевнено вибороли 

І премію. Вперше на такій вели-

кій сцені розсипала заквітчані 

перли-самоцвіти творчої мистець-

кої душі І.Закалюжна, за що була 

нагороджена найвищою нагоро-

дою – Grand-Prix  (керівник 

Л.Сурмач).  

Гордімся нашими перлинами. 

Збагачуймо і примножуймо славу 

найпісеннішої нації світу. Бо тіль-

ки з піснею можна сміливо диви-

тися в загадкові очі майбутнього. 

Директор НД Люся Сурмач 

ПІСЕННИЙ РОЗМАЙ 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 30.11 

- 08:00 Свята Літургія на всяке про-

хання 

- 18:00 Молебень до Ісуса Христа з су-

плікацією 

Субота, 1.12 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 2.12 

- 09:00, - 11:00 Свята Літургія 

піст С ьомого грудня о 16:00 год у Народному 

домі м. Бібрки відбудеться Бейблейд - 

турнір. 

До участі запрошуються школярі 2007 - 2012 

р.н. Реєстрація на турнір проводиться в Наро-

дному домі до 30.11.18р. 

Бери участь у турнірі, змагайся з найкращи-

ми та вигравай ПРИЗИ. Турнір проводиться 

за підтримки Бібрського міського голови Ро-

мана Гринуса  

У  п’ятницю, 30 листопада, 
о 14:00 год у Народному 

домі м.Бібрки історик, громад-
ський діяч Всеволод Іськів пре-
зентує авторську книгу "Юліан 
Головінський. Життя у полум'ї 
війни і революційної дії". На 
заході буде присутній 
А.Назаревич, родич 
Ю.Головінського по материнсь-
кій лінії.  

Адміністрація НД 


