Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Про вшанування пам'яті Григорія Пісецького
«В історії виграє той, хто пам'ятає довше»,—
написала нещодавно Оксана Забужко. Ми
живемо саме в такий час, коли дуже важливо
відновлювати свою історичну пам'ять та
осмислювати ці події з погляду сучасності. Не
менш важливо знати локальну історію –
історію рідного краю, адже вона найкраще
ілюструє події глобального масштабу через
життєві історії людей, котрі в особливий
спосіб, зокрема через самопожертву,
намагалися змінити світ на краще.
Пам'ять про Гриця Пісецького, юнака, що
загинув у Бібрці 1930р. під час виконання
доручення
УВО,
попри
довге
забуття,
повертається. Його могила тепер доглянута,
коло неї відбуваються меморіальні заходи, на
які приїжджає щоразу більше людей.
Цьогоріч минає 110 років від дня народження
Григорія Пісецького. На ювілейні заходи, що
відбувалися в селі Корневі на Городенківщині
(Івано-Франківська область), де народився
Герой, вирушила група бібрчан.
Ініціатором поїздки був Т.Я. Шах, який і
знайшов контакти із земляками Гриця.
Громада села Корнева зустрічала нас на
подвір'ї церкви за давнім українським
звичаєм—із хлібом і сіллю. Потім була відправа
на церковному подвір'ї та на могилі батьків
Григорія Пісецького (цьогоріч також минає 145
років
із
дня
народження
отця
Івана
Пісецького),

екскурсія
мальовничими
місцями
над
Дністром, візит до школи і
концерт,
спілкування
з
педагогічним
колективом,
громадськими активістами й депутатами
різних рівнів, котрі цікавляться життєвою
історією Григорія Пісецького. Корнівчани
згадували, як делегація з Бібрки приїжджала
10 років тому—у 2007 році з нагоди 100-річчя
Героя. Активісти дякували бібрчанам за те, що
пам'ять про їхнього земляка живе й місце
останнього спочинку стало місцем шани й
молитви.
Сподіваємося, що спілкування двох громад,
пов'язаних іменем Григорія Пісецького, буде
плідним і сприятиме активному вивченню
історії рідного краю.
Щира
вдячність
людям,
завдяки
яким
відбулася
ця
поїздка,—Т.Я.Шаху
та
Р.Я.Гринусу.
Оксана Довгаль

Загинув за Батьківщину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу на одній із позицій
Залізної бригади загинув Березка Михайло Васильович. Молодий
солдат з села Бринці-Церковні захищав від російсько-терористичних
окупантів нашу Батьківщину. У 21 рік був прикладом для
наслідування. Безмежно любив Україну і мужньо обороняв її від
загарбників.
У суботу та неділю громади сусідніх сіл та Бібреччини вшанували
пам’ять Героя.
Бібрська міська рада висловлює щире співчуття родині Героя.
Перемога буде за нами!

День захисту дітей
1 червня – День захисту дітей. Це день радості, надії . Кожна дитина повинна бути щасливою,
має право на всебічний розвиток, навчатися для кращого майбутнього. Будинок дитячої та
юнацької творчості м. Бібрки вже вкотре свій звітний концерт приурочив саме цьому святу,
показуючи, що в нас справді талановиті, розумні діти. На святі було організовано виставку
дитячих робіт художнього дизайну (керівник гуртка І.Курдина), дитячих малюнків (кер. гуртка
В. Горошко), майстер-клас з розпису малюнка на асфальті та на склі ( кер. гуртків У.Стецко,
С.Онацик, методист Г.Кузнецова). А святковий концерт вихованці позашкільного закладу
розпочали своєю традиційною піснею « Бібрський школярик», запросивши всіх учасників на
сцену. З привітальним словом виступив міський голова Р.Гринус. Він побажав дітям щасливого

дитинства, мирного неба, здоров’я, а головне – цікавих канікул, а також вручив грамоти
переможцям обласних, районних конкурсів, у яких вихованці позашкільного закладу брали
участь упродовж року.
Цікавою театральною постановкою з літературними героями Білосніжкою, Попелюшкою,
Дюймовочкою, Червоною Шапочкою, Пеппі та ін. потішили глядачів вихованці гуртка
художнього слова ( керівник гуртка З.Влах). Зворушив усіх родинний хоровод , який виконали
найменші гуртківці закладу - студія ранньоестетичного розвитку разом з мамами (керівники
Л.Цюк, О. Легендзевич, І. Курдина, У. Стецко). Пісні про літо, сонечко, іграшки, друзів, канікули
радісно виконували вихованці вокальних гуртків ( керівники гуртка Л.Сурмач, Н. Добуш,
Л. Цюк). Гостями свята були діти з ДНЗ « Сонечко» з композицією « День народження у літа», де
літечко вітали Зайчик, Півник, Кажан, а також літні квіти Кульбабки, Дзвіночок, Ромашка,
Волошка, Сонечко. Оригінальні костюми, артистичне виконання пісеньки англійською мовою
стали родзинкою виступу. На завершення свята вокально-хореографічний колектив «Веселка»
(кер.гуртка М. Базюк) виконав оригінальну композицію-флешмоб « Моя Україна».
Цього дня хочеться подякувати керівникам гуртків і всім тим, хто присвятив своє життя дітям,
творячи майбутнє для дітей. Діти - найдорожчий скарб, наша радість, наша надія. Ростіть,
дорогі діти, здоровими та прославляйте свій рідний край. Мирного вам неба, любові, достатку.
Хай лунає на нашій землі дзвінкий дитячий сміх!
Директор БДЮТ В.Худа

Виступ «Бібрчан» у Свіржі

11 червня Народна хорова капела «Бібрчани» під керівництвом Михайла Наконечного відспівала
Святу літургію в храмі Святої Покрови с. Свірж (УГКЦ), де парохом є о. Іван Мазуркевич.
Цього недільного дня учасники хору дарували частину своєї любові до Господа. Бог дав нам
закон добра і правди, і ми стараємося це насіння добра і правди засівати в життя не тільки під
час Богослужінь у нашому містечку Бібрці, а й співаючи Святі
літургії у церквах району, області.
Учасники народного хору «Бібрчани» разом із парафіянами
Храму спільно молилися Богові.
Отець Іван Мазуркевич подякував від себе та всіх парафіян за
спільну молитву і привітав керівника хору пана Михайла з
ювілеєм, потім усі разом заспівали «Многая літа» та Духовний
гімн. Також о. Іван запросив і решту колективів Народного дому
м. Бібрки до Свіржа.
Народний дім м. Бібрки дякує бібрчанину Орестові Чмиру за те,
що він неодноразово довозив учасників художніх колективів на
концертні виступи.
Художній керівник НД Наталя Свіжак

День народження у Літа!

Ось і прийшло довгоочікуване літо. Ця пора є найкращою, а
особливо для дітей. 1 червня в нашому навчальному закладі ми з
задоволенням відсвяткували «День народження у Літа!»,
приурочене Дню захисту дітей. Діти усіх вікових груп побували на
святковому концерті, який підготувала музкерівник Візна Л.Є.
Після цього на території садка відбулися різні забави. Діти
молодших груп дули кульки та бульбашки, середніх – малювали
малюнки на асфальті, а старші, під керівництвом директора
Коцюмбас Є.В., провели велоперегони.
Проте найурочистішим моментом перебування в садочку є
випускний.
2 червня в групі «Теремок» (вих. Цап Л.В., Лукасевич Є.І. та
помічник Лукасевич М.Р.) відбулося свято випускників «Серце надії».
9 червня у групі «Бджілка» (вих. Дідух І.М., Шваб Л.М. та помічник Кошла Г.І.) відбулося свято
«Країна спогадів». Наші діти були напрочуд красивими і такими вже дорослими.
Особливу подяку хотілося б висловити від адміністрації закладу, батьків, меру Гринусові
Роману Ярославовичу за подарунки для наших випускників.
Нехай цей невеликий вогонь знань, запалений у нашому садку, міцнішає, і діти у школі
здобудуть ще більше цікавих і корисних знань. Нехай щастить вам, наші любі випускники!
Г. Боднар, методист ДНЗ «Сонечко»

Нам пишуть

І сміх і гріх з тими папєрєдніками…

Те, що пише в «Погляді» О. Півень, ніяк не тримається купи. На початку він пише про страшну
кризу, а в кінці – про небувалу суму грошей в міському бюджеті. Як то так?

А про розумного господаря, який би розпорядився з більшою користю – то ви б не смішили
людей, вельмишановний Півню.
Вони розпоряджалися більш ніж 10 років і що доброго наробили?
Ви ще щось пишете про культуру? Та то є дуже смішно, бо попередники хіба розвалили
«Просвіту», щоби люди там не збиралися.
А тепер за рік наш клуб має і зал, і навіть сцену надворі, порядок і всередині, і довкола
«Просвіти». То хто мудро розпорядився? Можу тільки уявити, як би розпорядилися тими
грошима попередники. «Просвіта», певно, би вже завалилась.
На Франка наша влада забагато потратила? Аж 15 тисяч? А я був на Франкових фестинах, і то
свято було цілий день, і людей було багато, і артисти зі Львова були, і оркестр, і якісь модні
ансамблі. То було свято і для нас, старих, і для молодих. Особливо всім сподобався оркестр з
нашим Василівим. Як заграли, то танцювали всі – від малого до старого. Зразу собі думаю, як то
їм хватило 15 тисяч на таке?
То вам на Франка 15 тисяч шкода? Та ж то було два ювілеї, самі пишете – 160-річчя з дня
народження і 100-річчя з дня смерті! А ви тільки на сцену на День Незалежності 10 тисяч
стратили. А нинішні за цілий рік 70 тисяч (трохи більше ніж по 5 тисяч на місяць). То така
велика сума? За ті гроші було багато свят для дітей, і День Війська, і Миколая, і акції для вояків.
А ви для війська що дали? Може, хоч одному вояку землю? (чи тільки своїм колєгам?) Чи, може,
допомогу в АТО возили, чи вам ваша «культура» не позволяє?
Кажете, раніше і фестиваль, і подарунки дітям фінансувався за особисті кошти міського
голови? Цікаво мені знати, як з такої зарплати можна щось фінансувати? Не вірю, що то було
чесно.
А вашими відремонтованими дорогами ми вже находилися, але ведуть вони чомусь до бару, а
не до школи і садочка. А за той викрут не в той бік ви чогось критикуєте нову владу.
А ті заводи і підприємства, які нібито працювали - то вже чистий сміх. Ви, певно, блудите або
не про те місто пишете.
А ще хотів сказати таке: щось ніхто з нинішньої влади ні ресторану не збудував, ні не купив
хати коло Львова, ні не колєгував з ригами, ні не продавав за копійки міського майна, ні не
довів кінотеатру до такого стану. І за те, що вони взяли після вас таке і щось хочуть робити для
людей, ви маєте їм дякувати.
Ще би подякували за те, що не посадили вас до тюрми за те, що ви понаробляли.
І ще хотів спитати: а чого ви їздите до театру з дітьми тільки перед виборами? А ще мені шкода
тих дітей, які на фотографії коло «великого благодійника». Вони, бідні, ще не знають, що він не
просто добрий дядько, який возить до театру, а регіонал з команди Януковича.
І ще маю прохання. Будьте стриманіші зі своїми привітаннями, бо люди в Бібрці і навіть по
сусідніх селах вже бояться, що їх привітають «вірні друзі з «Погляду».
І ще би я просив. Не пхайте таких людей, як Митрополит Шептицький і Любомир Гузар, до
своїх писань. То є великий гріх.
А на культуру гроші виділяти треба, бо там, де не було культури, і то всі бачать, йде війна.

Мешканець Бібрки

Бібрський комунальник інформує

Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» інформує про те, що в травні 2017 року
завершено роботи з реконструкції водопровідної мережі по вул. Зарічній та вул. Вітовського в
м. Бібрці, зокрема проведено заміну водопровідних мереж довжиною 230 м. Виконані роботи та
роботи, які проводилися наприкінці 2016 року з реконструкції водопровідної мережі по вул.
Зарічній, дали змогу повністю замінити аварійний водопровід та провести закільцювання
водогону вулиць Франка та Грушевського, що дасть змогу після запуску резервуару по вул.
Шевченка збільшити тиск у міських водопровідних мережах та покращити якість забезпечення
мешканців міста Бібрки послугами водопостачання.
У червні 2017 року проведено роботи із заміни аварійної ділянки каналізаційного колектора
по вулиці Уляни Кравченко між будинками №17 та №13. Одночасно прочищено 80 м притоки
річки Боберка по вул. Польовій, що дало змогу очистити дощову каналізацію по вул. Уляни
Кравченко, яка була повністю замулена. Усі роботи виконані за кошти Бібрської міської ради.
Адміністрація КП «Бібрський комунальник»

Виконавчий комітет інформує

Відновлення дорожнього покриття по вул. Зарічній заплановане в першій половині другого
півріччя поточного року. Роботи дещо відклались з об’єктивних причин, а саме через завершення
реконструкції водогону по вул. Зарічній та підключенні домогосподарств до нового водогону.
Після завершення всіх земляних робіт маємо дочекатися всідання ґрунту.
Просимо вибачення в мешканців за тимчасові незручності, адже для якісного закінчення
робіт потрібен час.
Щодо стану вирішення проблем з туалетами. За останній рік виконком Бібрської міської ради
розглядав кілька варіантів для розміщення міського туалету, але всі вони виявилися фінансово

затратні та потребували капітальних вкладень коштів. Якісне будівництво міського туалету з
водопостачанням та водовідведенням можливе буде при створенні майбутньої громади та за
наявності відповідних коштів.
Інформуємо мешканців про те, що до вирішення питання міського туалету у вільному доступі
туалети у приміщенні Бібрської міської ради по вул. Тарнавського, 22 та у приміщенні
Народного дому по вул. Торгова, 2.
Також нагадуємо що власники закладів громадського харчування та ринків зобов’язані
забезпечити своїм відвідувачам доступ до вбиралень.

Про волонтерську поїздку – у наступному числі газети
Днями міський голова Роман Гринус повернувся з чергової волонтерської поїздки в зону
бойових дій на Сході. Детальніше про поїздку у наступному номері.

Толока біля Народного дому

16 червня о 15.00 біля Народного дому (заднє подвір’я) відбудеться толока.
Мета - створення затишного літнього майданчика з чудовими краєвидами для
відпочинку й активного дозвілля. Запрошуємо охочих долучитися до заходу.
Облаштуймо місце для приємного спілкування.
Бібрська міська рада

Оголошення

Дорогі наші господиньки! Знову звертаємося
до вас з великим проханням допомогти у зборі
зелені (цибуля, кріп, петрушка, квасок, ревінь)
для борщів, каш та супів нашим захисникам.
Також дуже просимо про м'яту, мелісу, чебрець.
Може, у когось ростуть кущі "рожі", бузинипросимо нарвати цвіт для чаїв і варення.
Зелень приносити в магазин на вул. Галицька
(ПП Наконечний) до 15 червня (включно) до
20.00 год. У п'ятницю зранку плануємо все
відвезти
до
Львова
в
Hande
Mande.
Не втомлюйтеся робити добро! Це найменше,
чим ми можемо підтримати наших хлопців !
Завчасно вдячні!
Велике прохання до жителів Бібреччини
допомогти продуктами для приготування сухих
борщів, супів, солодких каш, узварів, чаїв,
лінивих голубців для наших хлопців, які
перебувають у зоні бойових дій... Постійно
потрібні крупи ( гречка, рис, пшоно, вівсяні
пластівці, пшенична крупа ), макаронні
вироби, цукор,сіль, перець(духмяний, чорний
мелений), куркума, лавровий листок, часник,
цибуля, картопля, морква, буряк. А також
потрібен мед для випікання пряників і
медівничків. Усіх небайдужих, які хочуть
долучитися, прошу зголошуватись за такими
номерами - 097 97 68 764(Оля), 063 70 93
684(Надя) та 097 84 23 762 (Уляна) Всі ці
продукти будуть передані в кулінарний цех
HADE MADE по- Львівськи.
Бібрський осередок HANDE MADE поЛьвівськи

До уваги вірян
Розклад служінь у
церкві
Покрови
Пресвятої Богородиці
м. Бібрки

Четвер, 15.06
- 08:00 Свята
Літургія на всяке прохання
П'ятниця, 16.06
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 17.06
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Сповідь дітей, що йдуть до першого
Причастя та їхніх батьків
- 20:00 Вечірня
Неділя, 18.06
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія,
Перше урочисте Причастя дітей

Шановні жителі Бібреччини! До центру
забезпечення привезли ходунки-роллери для
людей з обмеженим пересуванням.
Звертайтеся, кому потрібно для реабілітації, за
тел. 097 884 58 05 (Надя Дяків).

Центр забезпечення Бібреччини
Продається
дошка дубова
природної
сушки. Ціна за домовленістю.
Тел.: 0978628389, Наталя

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

