Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Живи, моя державо!
Святковий концерт «Живи, моя державо!» з нагоди ХХІ річниці Конституції України розпочала
ведуча, художній керівник НД м.Бібрки Наталія Свіжак на сцені НД с.Лани.
Прозвучав величний Гімн України. Розпочався виступ Народного ансамблю пісні й музики
«Кладочка» НД м.Бібрки (керівник В.Рядова).
Україна… У цьому слові бринить ціла музика жалю і смутку. Історія нації – це доля народу й
кожної людини, радість і щастя, смуток і сумнів, віра й боротьба. Про це звучали пісні НК
«Кладочка». У концерті прозвучали і два інструментальні твори в обробці Івана Дікала.
День Конституції – це одна з найпомітніших дат новітньої історії України. У виконаних творах
згадувалися й українські патріоти, що поклали своє життя за Україну, і материнська любов, яку
ніколи не можна відділити від рідної Матінки-Землі. Про це співали солісти Ольга Притула,
Ярослава Боївка, Максим Хмиз, а також вокалісти від НД с.Лани Наталія Савка та Оксана
Ковалів. Глядачі щиро вітали дитячий ансамбль «Вишиванка» (керівник Л.Сурмач), який під
оплески в залі виконав пісні «Ой заграйте, дударики», «Струмочок».
Пишаймося нашою Україною, любімо її, шануймо свій рід. Не цураймося один одного.
Плекаймо рідну мову. Бережімо все, що надбали наші діди і прадіди. Директор НД с.Лани
Оксана Чуприк цього дня також читала свої авторські вірші. Ще довго дякували оплесками
учасникам художньої самодіяльності НД м.Бібрка за святковий концерт. Наприкінці директор
НД м.Бібрки Люся Сурмач побажала всім злагоди, добра, миру в нашій країні, твердої віри у
краще майбутнє. Тепер усе залежить від нас.
Хочеться подякувати й Бібрському міському голові Роману Гринусу за його сприяння
автотранспортом для учасників концерту.
Вдячний глядач Уляна Стецко

Заміна вікон у Бібрській райлікарні
04.07.17р . в Бібрській районній лікарні завершено роботи із заміни старих та аварійних вікон,
які простояли понад 30 років - ще від побудови та здачі в експлуатацію лікарні в 1986році.
Проведено капітальний ремонт із заміною 42-х вікон на нові металопластикові та енергоощадні.
Це дасть можливість зберігати тепло та економити енергоресурси , відповідно й державні кошти
на опалення. Після заміни вікон також змінився й естетичний вигляд лікарні.
У 2016р. ініціативна група лікарів та представників громади м.Бібрки, керівництво міста з
районними депутатами вирішили не чекати, коли хтось із державної влади піднесе готові гроші
на капітальні ремонтні роботи лікарні, а діяти разом. Вони створили ініціативну групу та подали
документацію на обласний конкурс мікропроектів. Коли наш мікропроект виграв конкурс , стало
зрозуміло, що громаді треба об'єднуватися, щоб чогось досягнути.
Для реалізації робіт використано кошти обласного, районного бюджетів та кошти громади.
Колектив Бібрської РЛ та адміністрація лікарні хоче подякувати міському голові Р.Я. Гринусу,
директорові та головному бухгалтерові ТзОВ "Узлісся", районному депутатові п. О.Довгалю,
обласній владі та депутатському колективу Перемишлянської районної ради, А. Коляді за
допомогу в такій нелегкій, але дуже важливій роботі. А всім небайдужим людям, що доклалися
до цієї роботи, дадуть оцінку майбутні покоління та зігріті серця вилікуваних пацієнтів. Тож
докладаймось, громадо: мешканці м. Бібрки, навколишніх сіл Перемишлянського,
Жидачівського, Пустомитівського районів , депутати сільських, міських та районних рад, голови
сільських та міської ради до розбудови медицини, освіти, культури України, щоб нащадки
завжди пам'ятали Вас.
Із повагою колектив та адміністрація Бібрської районної лікарні.

Літечко прийшло, красу нам принесло
Літо – це пора, яка дарує творчим людям натхнення. Дошкільний вік вважають сприятливим
періодом для розвитку творчих здібностей особистості. Головне завдання педагога - розвивати
художньо – естетичні здібності дитини, не стримувати фантазії дітей, а також дати їм
можливість творчо проявляти себе.
Тому в дошкільному закладі «Сонечко», спільно із учнями 3- А класу (вч. Костирка О.С.), було
проведено «Свято краси й мистецтва».
Під керівництвом музкерівника Візної Л.Є. , а також учениці Коцюмбас Дарії (ведуча), ми
побували в гостях у Королеви Театру. Нам довелося ще раз торкнутися перлин мистецтва разом

із казковим героєм Ельфом, а також Королем Музики, Королем Танцю, Королевою Поезії та
Художником. Разом із ними ми ще раз відчули щоденну дивовижну силу мистецтва.
Нехай у нашому житті буде багато квітів, усмішок, ніколи не змовкає музика, пісні, а діти
роблять тільки прекрасне.
Галина Боднар, методист ДНЗ «Сонечко»

Виконавчий комітет
БМР інформує:
 Проведено ямковий ремонт
доріг по вул. Сагайдачного,
Грушевського
та
площі
Національного Відродження
 Тривають ремонтні роботи
у 4-х кімнатах Народного дому
м. Бібрки. Роботи планують
завершити цього місяця
 Тривають
роботи
з
реконструкції очисних споруд м.
Бібрки.
 Тривають роботи з ремонту
корпусу №2 Бібрської музичної
школи. Завершено капремонт
даху.
Розпочато
капремонт
фасадів.
На черговій сесії Бібрської
міської ради
30 червня 2017 р. відбулося
засідання чергової ХVІ–ої сесії
Бібрської
міської
ради
VII
демократичного скликання. У
порядку денному сесії – зміни до
бюджету Бібрської міської ради
на 2017 рік, що стосувалися
співфінансування будівництва
спортивного
майданчика
зі
штучним
покриттям
на
території Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст.
ім.
Уляни
Кравченко,
для
придбання
дитячого
майданчика, для закупівлі одягу
сцени та стільців у Народний
дім м.Бібрки та котла в музичну
школу,виділення
коштів
під
Програму для 20-ої Державної
пожежно-рятувальної частини,
виділення
коштів
для
КП
«Бібрський комунальник» для
проведення
робіт
із
каналізування вулиці Галицької
в
м.Бібрці,
закупівлю
конденсатора реактивної енергії
на насосній станції, закупівлю
пластмасових люків та насоса.
Рада також схвалила Угоду між громадою міста Бібрки Львівської області (Україна) та
громадою ґміни Пишніца (Республіка Польща) про партнерські стосунки та співпрацю.
За рішенням сесії шестеро наших мешканців отримали фінансову допомогу на лікування.
Бібрська міська рада продовжує надавати земельні ділянки учасникам АТО для будівництва та
обслуговування житлових будинків, а також для будівництва гаражів. Цього разу позитивні
рішення отримали понад двадцять учасників АТО. Більшість інших заяв, що стосувалися
виділення та приватизації земельних ділянок, теж отримала позитивні рішення ради. Рада
також ухвалила рішення про виготовлення детального плану території для облаштування
стадіону із зоною відпочинку в с.Шпильчині.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Пам’ятний Хрест жертвам НКВД
Вся камера в хрестах
На них усіх я розіп’ятий,
Запікся кров’ю на вустах
Мій крик – не закричати!
З року в рік в останню неділю червня бібрчани приходять до стін колишньої тюрми по вул.
Грушевського, щоб віддати данину пам’яті невинно убієнним, які були розстріляні в тюрмі
НКВД. Цього року похід відбувся 02 липня.
Біля пам’ятного Хреста поминальну панахиду відслужив отець-декан церкви Пресвятої
Богородиці Микола Коваль.
Безневинних людей розстрілювали, як непотріб, мордували. Із болем у серці і слізьми на
очах розповів присутнім о.д.Микола про вбивства й тортури енкаведистів, про які свого часу
розказували Йому. У пам'ять про тих невинних людей присутні виконали Гімн України та
запалили свічки Пам’яті.
Голова міста Роман Гринус у своєму виступі згадав тих, хто на Сході України захищає наш
спокій. Подякував за пошану і до загиблих на цьому подвір’ї. «Вони прожили коротке життя,
пролили жертовну кров за нас, за Україну, за наше майбутнє», - сказав на завершення п.Роман.
Про смуток і біль, сльози родин у своєму виступі згадала художній керівник НД Наталія
Свіжак, яка підготувала уривок «По літах» з учасниками драмгуртка (Юля Наконечна, Христина
Гірняк, Назар Пискір, Дем’ян Шух, Дмитро Цвєтков). В уривку йшлося про молодих хлопців:
прийде час, і розкриється могила, і почнуть виходити гарні хлопці, і почнуть зі здивуванням
згадувати, як вони довго спали, що тепер не чути війни, а лише спокій у родинах (на жаль, на
сьогодні лише на Західній Україні), що все кругом заслухалось у гомін тишини.
Надія Добуш, учитель музичного мистецтва Бібрської ЗОШ, у своєму авторському вірші
«Священне місце полеглих за волю» відтворила події зболеного часу.
Нехай ніколи не заростають стежки до Пам’ятного Хреста на подвір’ї колишньої тюрми.
Про це завжди ми маємо говорити. Дуже хочеться, аби ці українські патріоти залишились в
пам’яті народу героями і мучениками.
Отож приходімо з року в рік на це подвір’я, молімося, бо ми маємо незалежну Україну.
Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!
Художній керівник НД Наталія Свіжак

Казка про бібрського кота в чоботях
Одного разу, їдучи в маршрутному таксі до Львова, почула розмову про містечко Бібрку, про
жителів, волонтерів. Вирішила відвідати це містечко.
Насамперед побувала на капличці, казали, що відтіля найкраще Бібрку видно. І справді. Яка
краса! І Хресна Дорога нова будується. Є на що подивитись. А які кругом будівлі. Зацікавило
мене одне місце. Жителі називають «Бам». Яка ж тут гарна територія. Коло стадіону
торговельний майданчик, будівля бару, дорога до бару. Та це все власність Краєвського. А
дорогу, напевно, облаштували жителі цього району. Та ні, це все ж п. Краєвський постарався.
Але ж ні, знову помилилась. Це все гроші не його, бо робилось, коли був при владі. А що, на
дорогу від його базару до центру грошей не хватило ? Ну звичайно. Це ж від його власності
далеко.
І знову йду на вул.Грушевського, до цікавої будівлі біля «Школярика», як його називають жителі.
Знову будиночок на сонечку вигрівається. Невже власнику ніде інше не було місця збудувати
віллу, тільки на території «Школярика»? А чому не обладнали під місце відпочинку для дітей чи
майданчик, чи насадили клумби, дерева. Виявляється, це будинок п.Краєвського, і збудований
також при його владі. Повертаюсь до центру. По дорозі знову зустрічаю будівлю – о, знайоме
прізвище – Краєвський. Скажіть мені, люди добрі, це що, все придбано за власні кошти? А може,
цей власник спадок отримав від родичів ? Чому ви,коли при владі,все гарбаєте ???
Поцікавилась також волонтерською роботою в Бібрці. Молодці бібрчани – допомагають
хлопцям. Але в темі допомоги не почула прізвища Краєвський.
Повертаюся з Бібрки і згадую казку про «Кота в чоботях».
Чиї будівлі – Краєвського
Чия земля – Краєвського
Чия хата – Краєвського
Ну скільки людині потрібно ?
Жителька села Гринів Васильківська
Волонтери кулінарного цеху «Хенд мейд по-львівськи» звертаються з проханням про допомогу
до жителів Бібреччини:
Зараз сезон садовини, а для солодких каш, які так полюбляють наші захисники, хочемо
насушити смородину, порічки, аґрус, просимо всіх небайдужих поділитися своїм врожаєм. Для
ароматних чаїв дуже потрібна липа, м’ята, меліса й інші трави. І звичайно, для борщів, зупок і
лінивих голубців завжди необхідно додати зелень: кріп,петрушку, цибульку,селеру, які доповнять
смак перших страв. Для виготовлення лінивих голубців дуже потрібні кабачки, приносьте, будь

ласка. Усіх, хто хоче допомогти в такий спосіб солдатській кухні,чекаємо в п'ятницю, 7 липня, до
20:00 і зранку 8 липня до11:00 у магазині п.Михайла Наконечного по вул. Галицький. Наперед
велика подяка від волонтерів і наших захисників

Бібрська міська рада, виконавчий комітет, бібрські волонтери висловлюють
щире співчуття родині вимушених переселенців з Дебальцева з приводу важкої
втрати – смерті Залоги Зінаїди Іванівни

Оголошення
Мешканці та гості міста! Просимо не розміщувати оголошення та рекламу на деревах,
електричних стовпах та інших поверхнях, які для цього не призначені.
Для розміщення реклами та оголошень у нашому місті встановлено дошки для оголошень та
реклами.
Попереджаємо, що при фіксуванні вище наведеного порушення буде накладений штраф у
розмірі 500 гривень.
З повагою адміністративна комісія Виконкому Бібрської міської Ради.

Щиро дякую церкві, міській владі й
місцевій громаді за співчуття і допомогу
в похованні моєї матері Залоги Зінаїди
Іванівни
Сергій Залога

До уваги
вірян
Розклад
служінь у церкві
Покрови
Пресвятої
Богородиці
м.
Бібрки
Четвер, 6.07
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Вечірня
П'ятниця, 7.07 (Різдво Івана Хрестителя)
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
Субота, 8.07
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 9.07
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія

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

