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Протест лісівників
28 листопада на мирний мітинг у міському парку вийшли
близько сотні працівники Бібрського лісгоспу. Їхні вимоги –
не допустити приватизації лісів та ліквідації державних
лісогосподарських підприємств.
Лісівники розуміють, що галузь потребує реформ, і пропонують для реформування лісового господарства взяти за
основу проект стратегії розвитку та інституційного реформування лісового господарства, який було розроблено фахівцями лісової галузі, міжнародними експертами з широким
обговоренням у колективах галузі та суспільстві.
На підтримку галузі учасниками мітингу були прийняті звернення до Народних депутатів
України , Держлісагентства, ЦК профспілки працівників лісового господарства України Перемишлянської райдержадміністрації та Перемишлянської районної ради.
За матеріалами прес-служби Бібрського держлісгоспу

Пам’яті жертв Голодоморів
25 листопада 2017 року громадськість м. Бібрки вшановувала пам'ять жертв Голодомоів. Біля каплички (пл. Стрілецька)
відбулася панахида за участю отця-декана Миколи Коваля та
отця Зіновія Телішевського. Не були осторонь цієї події і учні
нашої школи. Після панахиди учні Бібрської музичної школи
підготували тематичну підбірку творів. У виступі взяли участь:
Фольклорний ансамбль під керівництвом
В. Мурської, солісти-інструменталісти – Олександра Доскіч
(домра) та Биць Анастасія (бандура). Також прозвучала пісня-реквієм у виконанні Наталії
Савки та Олександри Доскіч.
Не будьмо байдужими до історичної правди.
Депутат Бібрської міської ради Ольга Білоусова

Вечір-реквієм «Україна пам’ятає, світ визнає»
У день пам’яті жертв Голодоморів, зокрема після поминальної молитви в Народному домі
м.Бібрки, учасники драматичного гуртка (керівник Н.Свіжак) відтворили епізод «Випадок
над Збручем» з історичної драми О.Чинилук «Щоб за неї померти з любови». Дуже вдало і посправжньому гуртківці передали трагедію галицького села в кінці
40-х років ХХ століття.
Варто відзначити, що гра акторів-аматорів (О.Дума, У.Стецко, М.Герчаківська,
Ю.Наконечна, Д.Цвєтков) розчулила до сліз усіх. Драматизм подій своїми піснями підкреслила О.Притула, а про життєвий шлях автора Олекси Чинилук (Олександри Кулинич) дізналися з розповіді Т.Шаха. На завершення заходу, О.Притула прочитала вірш «Господи, прости», який написала художній керівник НД – Н.Свіжак.
Пам’ятаймо минуле, яким би воно не було важким і трагічним.
Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач

Розумний конструктор LEGO для бібрських дошкільнят
За сприяння «Асоціації працівників дошкільної освіти» до
нашого дошкільного закладу з далекої Данії приїхали «Розумні
конструктори». Вони стануть у пригоді не тільки дітям, а й
вихователям та практичному психологові.
Робота з конструктором LEGO значно розширить педагогам простір для творчості, а методики, за якими працюватимуть педагоги, спрямовані на розвиток не лише психічних
процесів, а й комунікативних умінь, оперативної пам′яті та
самоконтролю.

Висловлюю щиро подяку всім, хто причетний до цього подарунка, а особливо голові правління «Асоціації працівників дошкільної освіти» Омельяненко Н.В.
Директор ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки Євгенія Коцюмбас

Повертаємо забуті імена
10 листопада в актовій залі Бібрської музичної школи відбувся захід «Повертаємо забуті
імена». Захід був присвячений пам’яті Р. Кулинича (1889-1967) – громадського діяча, директора школи, українського патріота, репресованого радянською владою.
Пошуковою роботою щодо віднайдення документів, збором свідчень очевидців займався історик, краєзнавець Тарас Шах. Саме завдяки його ініціативі бібрчани отримали можливість
дізнатися про непересічну особистість, яка в найважчі для Галичини часи не зламалася, а
стала прикладом для тих, хто йшов далі.
У рамках заходу продемонстровано фрагменти з життєпису Р. Кулинича і презентовано
книги його доньки Олександри Кулинич (псевдонім Олекса Чинилук). Цікавими були і спогади п. М. Осипової, у якої колись замешкувала родина Кулиничів.
Ще одне ім’я
ФОТОФАКТ
повернулося із
День Свободи і Гідності. Бібрка, Кобзаревий майдан
забуття. Це дуже важливо для
відновлення загублених сторінок історії Бібреччини.
Детальніше
про Романа Кулинича читайте
в наступному
числі газети.
Депутат Бібрської міської ради Оксана Довгаль

Будьмо гідними свободи
21 листопада 2017р. учні та педагоги ОЗНЗ «Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» урочисто
відзначили День Гідності і Свободи, що уособлює сучасний ціннісний потенціал української нації, яка
обрала європейський шлях розвитку держави і ціною
величезних жертв підтвердила його під час Революції
Гідності.
Захід у форФОТОФАКТ
День Гідності та Свободи у с. Стрілки маті флешмобу
актуалізував
події української історії – Революції Гідності, Майдану, війни на Сході, продемонстрував присутнім зразки істинного українського духу в боротьбі за свободу держави й особистісну свободу наших громадян.
Хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих
борців за свободу.
Топ-ідею флешмобу «Я люблю свою країну – Україну», бо «це моя земля, це моя країна» майстерно відтворили юні виконавці А. Сорокіна та А. Крутій.
Бути вільними й гідними українцями, громадянами не тільки 21 листопада, а й завжди закликала
присутніх директор ОЗНЗ Г. Островерха.
Виховний аспект відзначення Дня Гідності та
Свободи став яскравою патріотичною сторінкою
освітнього процесу.

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР 2017 серед ветеранів
У неділю, 19 листопада 2017 р., відбувся ОСІННІЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР 2017 серед ветеранів. Участь у змаганнях взяли команди із с. Підмонастиря, с. Великих Глібовичів, с. Підгородища/Романова та м. Бібрки. Турнір був організований за ініціативи Бєги Я. В. та відбувся за підтримки Бібрської міської ради на новозбудованому штучному майданчику. Особливу подяку учасники змагань хотіли б висловити п. С. Пилипу та бібрському міському голові
п. Р. Гринусу за створення післяматчевої по-справжньому дружньої та родинної футбольної

атмосфери. Переможцем турніру стала команда із с. Підмонастиря. Нижче наводимо результати матчів та підсумкову турнірну таблицю:
Бібрка - Підгородище 2:1; В.
Глібовичі - Підмонастир 0:3;
Бібрка - Підмонастир 0:0; Підгородище - В. Глібовичі 1:0; Підмонастир - Підгородище 3:0;
Бібрка - В. Глібовичі 0:0
Підсумкова турнірна таблиця
(місце/очки):
1. Підмонастир - 7
2. Бібрка - 5
3. Підгородище - 3
4. В. Глібовичі – 1
Володимир Охримович

Про вміння достойно піти, або «синдром випаленої землі»
Достойно піти з посади, залишивши добрий результат для громади, для очільників попередньої влади, як виявляється, не було пріоритетом. Вони і не намагались залишити після себе добрий слід. Свідченням про принцип «після нас - хоч потоп» є залишені «для наступників» у приміщенні міської ради комп’ютери без жодної інформації, архів, у якому «жили» старі газети й журнали впереміш зі сміттям і документами, видерта «з м’ясом» люстра, жмути
старих дротів і обдерті стіни. Ще у міській раді не було більшості документів на право власності на комунальні будівлі і жодного (!) – на земельні ділянки, які мали би бути закріпленими за цими будівлями - їх просто не зробили. А навіщо? Звісно, вигідніше продати за безцінь або віддати «своїм». Тому залишилось приміщення міської ради без землі з боку гаражів:
продали гаражі і землю «своїм»- дешево, а перепродали – дорого. Так само залишився без
землі «Школярик»; нагадую, що цю землю українська громада Бібрки купила для своїх потреб, і це місце було завжди центром українського життя в Бібрці. Прикладів можна наводити безліч. Це деякі з результатів тринадцятирічної роботи «компетентної» влади.
І як продовження написаного вище - про «ціну некомпетентності» : про трудові книжки і
компенсації за «вимушені прогули» голови й секретаря Бібрської міської ради Т.Чабана і
С.Лесняка. Вони були звільнені з посад згідно з чинним законодавством, і записи про звільнення у їхніх трудових книжках були зроблені зразу після першої сесії, 30 листопада 2015
року. Трудові книжки зберігалися разом з особовими справами в сейфі міської ради. Можна було би просто прийти й забрати їх. Але можна також вимагати в мерії забезпечити «вимушених прогульників» рівноцінним місцем праці, або, використавши прогалини в законодавстві, заробити. Заробити не на мерії, а на Бібрській громаді, яка одного з них утримувала
на свої податки тринадцять років, іншого – понад п’ять. Тому й трудові книжки вони не забирали. Для чого, коли на цьому можна заробити, не працюючи і не докладаючи зусиль, чим
довше, тим більше. Треба тільки не мати совісті. Але відсутність цієї якості у людини - це
проблема, виявляється, не тільки для неї. До речі, працювати в наш час можна і без трудової
книжки, головне було б бажання, бо люди зі знаннями і вміннями можуть за контрактом
працювати і на двох, і на трьох роботах. Унаслідок того, що Т.Чабан і С.Лесняк навмисно не
брали трудових книжок, вимагали забезпечити їх рівноцінною роботою (хоча люди висловили їм недовіру), та ще й судилися за це з міською радою й відсудили велику суму., громада
втратила два гарних дитячих або тренажерних майданчики, або частину з тих крісел для
Народного дому, про які так часто пише рупор «вимушених прогульників».
Щодо послуг юридичної фірми, то повідомляю, що у штаті апарату Бібрської міської ради
відсутній юрист, яка звільнилася, і ця вакансія є незаповненою, а отже, є економія бюджетних коштів міста. Натомість із заощаджених коштів за окремі юридичні послуги Бібрська
міська рада платить юридичній фірмі на підставі договорів (хочу також зазначити, що на
фонді оплати праці юристові Бібрська міська рада заощадила більше, ніж заплатила юридичній фірмі за послуги).
Щоб автори «Ціни некомпетентності» не спекулювали на темі вшанування пам’яті жертв
Голодоморів, окремо для О.Півня і «вимушених прогульників» нагадую, що дату першої сесії
призначала не чинна влада, а попередня, а після першої сесії 28 листопада 2015 року новообрані депутати разом із міським головою запалили свічки біля каплички на площі Стрілецькій. Очевидно, там не було тих, хто інформував О.Півня, тому він плутає факти. Ця
традиція підтримується нами кожного року, на відміну від попередників. Але чому попередників ? Деякі з них і зараз є владою – депутатами Бібрської міської ради, та чомусь їх ніколи не було на таких заходах, як і зараз нема.
Ще можна довго розповідати про те, хто і за що боровся, хто і коли «запускав» і «закривав»
Полісинтез, хто з ким домовлявся і які технології при цьому використовували організатори

борців із заводом. Час розставить усе на свої місця - і таємне стане явним…. Нагадую, що
рік перед пожежею і закриттям Полісинтезу дехто (з попередньої влади) навпаки захищав
завод і казав, що він екологічно чистий. А потім чомусь різко змінив свою думку, та ще й
десь раптово взяв гроші на суди (при скромній зарплаті держслужбовця).
Насамкінець про людські риси і стосунки. Коли вітають з іменинами й уродинами колишніх
співробітників, а поміж тим публічно принижують на сесіях ради і не тільки, є над чим задуматись…
А про ціну компетентності чи некомпетентності буде судити громада. І ще треба усім
пам’ятати, що «випалену землю» залишають не тільки чужим, але й своїм дітям.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території під
будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Галицька в м.Бібрка
Перемишлянського району Львівської області».
Проект «Детальний план території під будівництво індивідуального житлового будинку по вул.
Галицька в м. Бібрка Перемишлянського району, Львівської області» розроблений на замовлення
Івашка І.А. ФОП Кобилецьким З.М..
Ознайомитися з проектом містобудівної документації «Детальний план території під будівництво індивідуального
житлового будинку по вул.Галицька в
м.Бібрці
Перемишлянського
району
Львівської області» можна в приміщенні
Бібрської міської ради за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел.
4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з
9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00).
Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З.Охримович (81220,
м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 431-35).
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Вітаємо з 50-літнім ювілеєм
Ничипор Віру Ігорівну,
кохану маму та люблячу бабусю.

До уваги вірян
Розклад служінь :
Четвер, 30.11
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
П'ятниця, 1.12 (обітниця)
- 07:00 Сповідь
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 2.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 3.12
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія з катехизацією дітей

Спинити час ніхто не в змозі,
і ліс шумить,і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
з’явилось мудрих 50.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекало тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було,
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг Вам прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш ювілей.
ОГОЛОШЕННЯ
З повагою та любов’ю син ВолодиНа території Бібрської міської ради зареєстровано громадмир, невістка Надя, онучка Софійка,
свати Орест і Віра та родина Бан- ське формування з охорони громадського порядку «Бібрське
дури. громадське об’єднання «ЗАЛП»» (ідент. номер 41739901).
Особам, які хочуть брати участь у охороні громадського порядку на громадських засадах, просимо звертатися за телефонами:
0984815858 – Дем’ян, 0675895003 - Володимир
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