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З повагою  

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

З НОВИМ РОКОМ! 

Сьогодні відзначаємо особливе свято для ко-

жного українця – воістину народне, колоритне, 

атмосферне, прадавнє! У Старий Новий рік ба-

жаю зберегти у Вашому житті все добре старе, 

що дороге серцю і дарує радість. Нехай до хоро-

шого старого додасться не менш прекрасне но-

ве: все, про що мріється, все, що планується. 

Бажаю, щоб у вашій родині  завжди були зла-

года, мир і достаток. Нехай цей рік буде кра-

щий, ніж торік. Нехай золотим зерном сіються 

у ваших домівках щирі побажання від посіва-

льників на щастя, на здоров’я, на добрий уро-

жай.  

Будьмо всі здорові в новому році! 

ФОТОФАКТ 

З  авершуються ремонтні роботи в 

їдальні та харчоблоці Бібрського 

опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ. імені Уляни Кравченко. 

Відкриття заплановано на початок 

другого семестру.  

ФОТОФАКТ 

Р іздвяні свята полюбляють не лише діти, а й дорослі. Із особ-

ливим відчуттям на них чекають також одинокі люди, які 

проживають у відділенні стаціонарного догляду смт. Нові Стріли-

ща КЗ ,,Центр надання соціальних послуг'' Бібрської міської ра-

ди, яких прийшли привітати з Різдвом Христовим о. Анатолій із с. 

Трибоківці з дітьми Катехитичної школи.  
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2020 – рік пандемії COVID-

19.Цей рік чітко показав свій слід 

у роботі лікарів ЗПСМ КНП 

«ЦПМСД» Бібрської міської ради. 

За 2020 рік по Бібрській ОТГ заре-

єстровано - 379 випадків захворю-

вання на COVI-19, з них 8 – лета-

льних випадків та 178 - клінічно 

та об'єктивно хворих, але лабора-

торно не підтверджених.  

КНП «ЦПМСД» Бібрської місь-

кої ради за 2020 рік реалізовано 

наступні проєкти:  

- «Капітальний ремонт 

(утеплення фасаду) будівлі амбу-

латорії загальної практики - сі-

мейної медицини по вулиці Гали-

цька,144, міста Бібрка, Перемиш-

лянського району, Львівської об-

ласті» з ініціативною групою пра-

цівників АЗПСМ міста Бібрка.  

- «Капітальний ремонт примі-

щень кабінетів комунального не-

комерційного підприємства 

"Центр первинної медико - саніта-

рної допомоги" Бібрської міської 

ради по вулиці Галицька, 144, міс-

та Бібрка, Львівської області, Пе-

ремишлянського району» .  

-«Капітальний ремонт кабіне-

тів амбулаторії ЗПСМ села Свірж 

Бібрської міської ради, Перемиш-

лянського району, Львівської об-

ласті». 

- «Придбання обладнання та 

інвентарю для АЗПСМ села Рома-

нів,Львівська об-

ласть,Перемишлянський район, 

село Романів, вулиця Надрічна,2» 

- «Придбання обладнання та 

інвентарю для АЗПСМ міста Біб-

рка по вулиці Галицька,144, міста 

Бібрка, Перемишлянського райо-

ну, Львівської області» 

Також, КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Біб-

рської міської ради, планує на 

2021 рік, подальшу участь у 

«Програмі проєктів місцевих ініці-

атив» для розвитку та якісного 

надання медичної допомоги за-

кладами охорони здоров’я на тери-

торії Бібрської ОТГ. 

КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БІБРСЬКОЇ МР ІНФОРМУЄ  

С оціальні  робітники  відді-

лення соціальної допомоги 

вдома надають підопічним повний 

спектр соціальних послуг (більше 

20). Навіть у складних умовах ка-

рантину соціальні робітники про-

довжують працювати, відвідувати 

одиноких громадян похилого віку 

та осіб з інвалідністю, які перебу-

вають вдома, закуповують та дос-

тавляють  їм  продуктами  харчу-

вання,  медикаментами,  готують 

їжу,  прибирають,  допомагають у 

передачі показників лічильників 

та в оплаті комунальних послуг. 

Працівники щодня надають таку 

необхідну, своєчасну і ефективну 

допомогу  усім,  хто  опинився  у 

складній життєвій ситуації. Ста-

ном на 11 січня на обслуговуванні 

перебуває 101 особа, з них 20 осіб з 

інвалідністю.    

 Фахівцем із соціальної роботи 

КЗ “Центру надання соціальних 

послуг” проведено профілактичну 

роботу з батьками та дитиною, яка 

вчинила кримінальне правопору-

шення. 

Відвідано сім’ю, яка перебуває 

під соціальним супроводом, з ме-

тою здійснення контролю за умо-

вами проживання  та  виховання 

дітей. Разом з батьком цих діток 

відвідано Західноукраїнський спе-

ціалізований  дитячий  медичний 

центр м. Львова (Чорнобильська 

лікарня) для додаткового медич-

ного їх обстеження. Здійснено ви-

їзд до сім’ї у с. Глібовичі, де відбу-

лося домашнє насильство, відпо-

відно складено Акт оцінки потреб 

сім’ї. 

Згідно  рішення  №  565  від 

17.11.2020  р.   “Про  передачу  з 

01.01.2021р. із спільної власності 

територіальних громад Жидачів-

ського району Львівської області 

бюджетних  установ  та  майна  у 

комунальну  власність  Бібрської 

міської ради” було передано відді-

лення стаціонарного догляду смт. 

Нові  Стрілища  у  Комунальний 

заклад “Центр надання соціаль-

них послуг”, у якому проживають 

23 підопічних ( 2  з них на платній 

основі). 

Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 
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КЗ ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ПРО РІЗДВО  

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ 

Різдво Христове – це красиве і 

наповнене звичаями і традиціями 

свято, одне з найголовніших і 

найулюбленіших свят християнст-

ва. 

Різдвяні свята неможливо уя-

вити без вертепу, колядників, ще-

друвальників. 

Автентичним символом Різдва 

в українській культурі була не 

ялинка, а  Солом’яний Дідух. На-

ші предки вірили, що, вносячи до 

хати солом’яний сніп, вони впус-

кали у свою домівку мир, добро-

бут, затишок. Виготовлений усією 

сім’єю із колосків жита, пшениці, 

вівса, прикрашений сухими кві-

там, ягодами калини, різнокольо-

ровими стрічками, він займав чі-

льне місце у кутку світлиці під 

образами. 

З народними традиціями та 

обрядами святкування Різдва 

ознайомила читачів бібліотекарка 

КЗ «Публічна бібліотека Бібрської 

міської ради» Галина Комар. А 

наші юні актори підготували ін-

сценізоване дійство «Свято свят – 

Різдво Христове». 

У ці святкові дні різдвяні ві-

тання лунали і від читачів бібліо-

тек-філій с.Стрілки, П’ятничани,  

Підгородище, Свірж, Лани, 

В.Глібович. 

Усі відеопривітання ви може-те 

побачити на Facebook-сторінці 

нашого комунального закладу. 

Приєднуйтесь до нас https://

www.facebook.com/

groups/672954639887228. 

Христос ся рождає! 

Директорка КЗ «Публічна біб-

ліотека Бібрської міської ради»   

Павелко Н. 

В  Україні традиції святкування Різдва Хрис-

тового передавалися від покоління до поко-

ління. Наші прадіди чекали цього свята весь рік і 

ретельно до нього готувалися. Зокрема, Різдву пере-

дує сорокаденний піст, який починається 28 листо-

пада і закінчується 7 січня. З появою першої зірки, 6 

січня, українці сідають за щедрий, але пісний стіл. 

Улюбленою різдвяною традицією вважається коля-

дування, а також вертеп. Діти і дорослі розігрують 

сцени народження Христа і співають різдвяні пісні. 

Традиційно прийнято давати колядникам частуван-

ня і гроші. Дотримуючись традицій, уже вкотре уча-

сники художньої самодіяльності НД м. Бібрки під 

керівництвом директора НД М.Берези на Святвечір 

колядками вітають гостей  в Едем Резорті. 

4 січня у  НД м.Бібрки провели онлайн фести-

валь-конкурс "РІЗДВЯНА ЗІРКА - 2021". У фестива-

лі-конкурсі взяли участь 33 колективи закладів ку-

льтури Бібрської ОТГ. Мета  конкурсу—

відродження та популяризація традицій народної 

творчості, пісенності, фольклору, організація змісто-

вного дозвілля населення, сприяння патріотичному 

вихованню молоді та громади в цілому. Журі визна-

чили переможців у різножанрових  номінаціях. На-

городження переможців відбудеться 27 січня 2021 

року у НД м.Бібрки. 

Прославляючи  новонародженого Спасителя, 

Блаженніший Любомир започаткував традицію ко-

ляди із сусідами. Він зазначав, що мета коляди—

«щоб люди стали не просто мешканцями, а переду-

сім громадою…».  

9 січня до Бібрської громади завітав хор 

«Гармонія» (кер. В.Сорока) с.Великі Глібовичі.  Мо-

лодіжний драмгурток Народного дому  с.Великі Глі-

бовичі (директор Н.Каспер) представив вертепне 

дійство, автором якого є сестра Марія Гошівська Ма-

кота (Чернеча родина Воплоченого Слова). У   Різд-

вяному  дійстві «Прославимо Бога колядою» взяв 

участь Народний  аматорський хор  «Бібрчани» (кер. 

М.Наконечний) НД м.Бібрки. У центрі міста, біля 

ялинки, спільно з чисельною громадою Бібреччини 

співочі колективи колядували і віншували на про-

славу новонародженого Ісуса Христа. 

Нехай це Різдво подарує сотні радісних хвилин, 

багато добра і благих вістей, затишних розмов з бли-

зькими і, звичайно, принесе міцне здоров’я всій біб-

рській громаді! Нехай кожна мить буде наповнена 

безмежним щастям і любов’ю!  

Христос народився! Славімо його! 

Головний спеціаліст відділу культури Галина 

Бобечко  

Н априкінці 2020 року та в 

перші дні 2021 року підп-

риємством виконані наступні 

роботи: 

 проведено очищення ка-

налізаційних мереж в 

будинках по вул. Нац. 

Відродження,  вул. Ул. 

Кравченко, вул. 

Б.Лепкого в м. Бібрка; 

 проведено заміну пожеж-

ного гідранта по вул. Ул. 

Кравченко в м. Бібрка; 

 ліквідовано прорив місь-

кого водопроводу по вул. 

Бічна Львівська в м. Біб-

рка. 

КП БІБРСЬКИЙ  

КОМУНАЛЬНИК

ІНФОРМУЄ  
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ОБЕРІТЬ САМІ ЦІНУ ГАЗУ 

Сьогодні українці мо-

жуть самостійно обира-

ти, за якою ціною вони 

хочуть купувати газ. І це 

— вкрай дієвий меха-

нізм боротьби з монопо-

лістом. 

Але влада чомусь не 

пояснила цього громадя-

нам. Тому ми вкотре зро-

бимо роботу за уряд. 

Різниця між постачаль-

никами буває дуже знач-

ною — від 6,99 до 10,8 

грн/м³. Розповідаємо про 

4 кроки до дешевшого 

газу у вашій оселі. 

Корисні посилання 

• Сайт НКРЕКП: 

https://www.nerc.gov.ua 

• «ГазПравда» — тут ви 

можете дізнатися про 

ціни на газ у різних пос-

тачальників: https://

gazpravda.com.ua 

За матеріалами ФБ-

сторінки https://

www.facebook.com/

GolosZmin/ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Пок-

рови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 15.01 

- 08:00 Свята Літургія на всяке 

прохання 

Субота, 16.01 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 17.01 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nerc.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2n27fnHtiCcDrZUkaMdmkF28RWJgLjfPZgOY5NqYOENRg0j84ufUVgUUM&h=AT3g3AWxRc75Tc_5HymT_ykRFM87bNbp3Gu-SskRBh_ns2q6UBh19GfS-y8XLHrD5fjYwdp7g_v6GCD6ya65AzhrUtPFnt4n33J7of5Ue8UXcb3_ki6QAp9D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgazpravda.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dDzrOViv4Sro2gH0_xKAsVBYZrqc285jYN3FU1sTfohfHuEvsEiTSDVA&h=AT3G95Lkc_u_SAmuG7I5Y1eHXHNKJqZdAgHLnCallnrpeUtWDAfjgcLznbQxbH9pRQHI1lczCan9ooR0bVqXKgyTVN3gRq1hSpNpjHzXmqwXBM-z7WAbgoB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgazpravda.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dDzrOViv4Sro2gH0_xKAsVBYZrqc285jYN3FU1sTfohfHuEvsEiTSDVA&h=AT3G95Lkc_u_SAmuG7I5Y1eHXHNKJqZdAgHLnCallnrpeUtWDAfjgcLznbQxbH9pRQHI1lczCan9ooR0bVqXKgyTVN3gRq1hSpNpjHzXmqwXBM-z7WAbgoB

