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«Легенда святого Різдва»
10 лютого 2018 року в Народному домі м.Бібрки відбулася музична феєрія «Легенда
Святого Різдва».
Тут звучали мелодії колядок у виконанні
духового оркестру ДМШ м.Бібрки (керівник І.Дікало). З колядою «Пане господарю» завітало колядницьке товариство.
Народний жіночий хор «Горлиця» НД
м.Бібрки (керівник Л.Хомутник) замилував усіх відомим на цілий світ «Щедриком». Із композиціями «Щедрий вечір,
добрий вечір», «Коляда і в місті, і в селі»
виступив фольклорний гурт НД під керівництвом Н.Свіжак. Родинне тріо НД
с.Лани (керівник О.Ковалів) виконало
твір «Щасливого Різдва».
У виконанні Зразкового вокального ансамблю «Мальви» (підг.група) прозвучала
колядка «Ангели Різдва». Уперше представлено на сцені виступ учасників вокального гуртка НД м.Бібрки (В.Гладун, М.Царик, Х.Царик, Ю.Лесняк, І.Березівська) під керівництвом В.Андрушко. Продовжилося свято виступом ансамблю бандуристів (керівник
В.Мурська). «Різдвяна сніжинка» у виконанні А.Крутія сповістила про щастя і радість Різдвяних свят. З.Бочуляк у своєму віншуванні побажала всім людям утішатися народженням Божого Дитяти. Продовжили свято гуртківці БДЮТ м.Бібрки композицією «Різдвяна радість» (керівник М.Базюк) та художнім читанням «Кришталеві дзвіночки» у виконанні Б.Рущака, М.Степованого (керівник Н.Добуш).
«Не плач, Рахиле» виконав ансамбль гітаристів (керівник О.Біскуп). Зачарував глядачів
виступ хореографічного ансамблю «Намисто» НД м.Бібрки (керівник М.Ковалів). На святковому концерти виступив дует В.Андрушко, М.Хмиз із колядкою «Любові зоря». «Святу
ніч» презентував Народний ансамбль пісні та музики «Кладочка» (керівники В.Рядова,
І.Дікало). Цікавим був виступ Зразкового вокального ансамблю «Мальви» (соло Ю.Берези,
керівники Л.Сурмач, М.Береза).
Завершився вечір виступом Народної хорової карели «Бібрчани» (керівники
М.Наконечний, К.Чабан).
Із вітальним словом виступив директор обласного Будинку народної творчості, кандидат педагогічних наук, доцент Роман Береза. Отець-декан Микола Коваль УГКЦ Пресвятої Покрови та отець Ігор Довгулич УПЦ
Вознесіння Господнього благословили всіх на щасливий рік.
Заключною колядою «Бог предвічний», яку виконували всі учасники та глядачі, ми перегорнули сторінку одного з найчарівніших
предковічних звичаїв Різдвяних свят.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Запрошуємо мешканців Бібреччини на вечір ушанування пам’яті Небесної Сотні. Захід відбудеться 20-го
лютого о 17.30 на Кобзаревому майдані. Прохання взяти зі собою лампадки і свічки.
НД м. Бібрки

Фестиваль «Різдвяна феєрія»
11 лютого 2018 року Зразковий вокальний ансамбль «Мальви» (підготовча група, керівники Л.Сурмач, М.Береза) взяли участь у ХІV районному фестивалі різдвяних колядок, щедрівок, вертепів та віншувань «Різдвяна феєрія». Теплими й бурхливими оплесками вітали виконавців колядки «Ангели Різдва». Особливо глядачам припала до
вподоби пісня «Щедрик» під супровід мелодійних дзвіночків.
Висловлюю щиру подяку Мирославові та Надії Закаликам за наданий транспорт.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

РІЗДВЯНЕ ДІЙСТВО В ХРАМАХ Шпильчини й Вибранівки
У ці зимові недільні дні Народна хорова капела «Бібрчани» НД м.Бібрки під керівництвом
М.Наконечного відвідала з колядою два храми, де співала Св. Літургію: храм Петра і Павла
(с.Шпильчина), де править о.Микола Коваль, та храм Введення в храм Пресвятої Богородиці
(с. Вибранівка Жидачівського району), де править о.Анатолій Камад.
Село Вибранівка засноване 1631 р. Храм круглої форми (пам’ятка архітектури 18 століття),
має цікавий іконостас теж заокругленої форми, ікони
та образи 18 століття. Сама будівля розташована на
горбку й підсвічується довкола.
Колективи Народного дому: хор «Бібрчани» та вокальне
тріо під кер. Н.Свіжак - сердечно вітали зі святом парафіян. У колективі люди різних професій, різного віку,
але всіх об’єднала пісня. Хористи багато років поспіль
співають хвалу Творцеві та відновлюють традиції українського народу.
Художній керівник НД м.Бібрка Наталія Свіжак

Дякуємо донорам
Наші земляки, а саме: Курдина М.,Коць Т.,Ковальчук Я.,Конар Р.,Савчук Т.,Возняк Р.,Кобрин
М.,Кобрин О.,Телепко В.– стали донорами. Сьогодні відбулася поїздка у військовий шпиталь,
що на Личаківській, де хлопці здали кров для наших бійців АТО. Організаторами цієї доброчинної акції є члени громадської організації "Залп" Телепко В. і Кобрин О. Хочу від себе додати,що ці люди завжди готові протягнути свою донорську руку
тим, хто потребує допомоги. Не так давно їхня кров і мені врятувала життя, за що я дуже вдячна. Здоров'я Вам і Божого благословення!Ви сьогодні зробили дуже важливу справу.
P.S. Хочу нагадати,що наша країна в стані війни, і хлопці,захищаючи нас, гинуть та отримують важкі поранення. Я розумію, що відчуття небезпеки притупилося і нам може здаватися,що
наша допомога їм не потрібна,але ми живемо в теплі і злагоді завдяки їм. Пам'ятаймо про це та допомагаймо їм. Слава Україні!
Марія Погоральська

Дифтерія – небезпечне захворювання
Услід за спалахом кору Всесвітня організація
охорони здоров’я, прогнозує Україні спалах
значно небезпечнішого захворювання – дифтерії.
Причиною є низький рівень охоплення населення імунізацією проти цього захворювання.
Діти першого року життя, відповідно до Календаря профілактичних щеплень, повинні
отримати три щеплення від дифтерії. Наступна
вакцинація проходить у 18 місяців, потім у
шість років та 16 років. А дорослі мають щеплюватися від дифтерії кожне наступне десятиліття.
Дифтерія – гостре інфекційне захворювання,
яке передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє в
дихальну систему, вона виробляє токсин, що

руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді тонзиліту, коли в
горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Токсин також
може потрапити у кров і вражати серце, нирки й нервову систему. Дифтерія небезпечна
тим, що без негайного введення сироватки
близько 50% хворих можуть померти, навіть із
сироваткою залишається ризик смерті до 20%.
Наше завдання - підвищити рівень вакцинації. Тому мешканці міста повинні звернутися
до медичного закладу для отримання щеплення. Для дорослих,а також дітей воно є безкоштовним.
Медики закликають населення бути свідомими й не нехтувати своєю безпекою й безпекою
своїх дітей. Вакцина є в достатній кількості.
Сімейний лікар Г.Я.Гула-Монах

Щодо розчищення тротуарів
За останніх два тижні в Бібрську міську раду надійшла певна кількість прохань щодо
очищення тротуару по вулиці Галицькій, оскільки там накопичилася дуже велика кількість снігу, через який мешканцям міста важко пересуватися. Бібрська міська рада надіслала два листи на адресу Служби автомобільних доріг та Облавтодору у Львівській області, оскільки дорога та тротуар перебувають у їхній власності (тому мають обслуговуватися винятково ними), але ніяких дій з боку цих установ не було зроблено. Тому
цього вівторка міський голова ухвалив рішення про самостійне очищення тротуару й замовив трактор, який виконав ці роботи.
Заступник Бібрського міського голови Іван Гловацький

Кожен міряє своєю міркою
Попередня влада ставилася до нашого
містечка, як до території, з котрої можна й
треба заробити «копійку». Усі добре
пам’ятають, як ці «господарі» жили до приходу до влади і як різко збагатіли потім,
вдаючи з себе великих благодійників та
спонсорів. Як же ж таке сталося, адже
зарплати держслужбовців завжди були доволі скромні?! Роками місто та околиці перетворювалися на смітник. Дійшло то того,
що в нас вже знімали фільми про війну без
декорацій. Де ж дівались гроші з бюджету
ці 13 років??? Адже за 2 роки новій владі
вдалося зробити в кілька разів більше, ніж
попередникам за 13. Кожен добре знає, що
коли десь щось зникло, то значить, десь і
з’явилось. Наприклад, зникло в бюджеті –
з’явилось у вигляді маєтків (котеджів, барів, гектарів землі і таке інше).
Однією з таких схем було «безкоштовне»
сміття. За попередників була угода про вивезення сміття на сміттєзвалище до Перемишлян. Гроші за це платили з бюджету
(замість того, щоб вкладати в розвиток
міста), а сміття возили за місто в дебру. От вам і «сміттєвий бізнес». А що будуть
робити наші діти з тим сміттям біля міського водозабору, як ту воду потім пити, їх
не обходило, бо справжній «керівник» ніколи не жив і не збирався тут жити. А звичайний народ для нього був просто за «кріпаків», котрі і в смітті можуть жити, і воду
гнилу пити.
Тепер тих заробітчан бібраки нагнали і
вибрали собі нових керівників. Але ж кожен міряє своєю міркою. Тому й пишуть
різні «птахоподібні» про відкати і таке інше. Вони ж так завжди робили, фактично,
жили з того. Важко їм зрозуміти, що є люди, які не беруть хабарів, «відкатів», не
крадуть у громади, а ще й своє докладають. Це люди, якій йшли під кулі «беркуту»
на Майдані, їхали на передову під обстрілами російських «градів». Тому й цінності в
них інші. Не грошові.
Щодо вивезення сміття в місті тепер:
ТзОВ «САТ-Львів» виграв відкритий кон-

курс. Вся процедура відбувалась прозоро,
за законом. А мешканців ніхто ніколи не
змушував ніякі угоди підписувати. Кожен
сам вирішує – чи поважати своїх дітей і
вивозити сміття на утилізацію, чи засмічувати ліси, поля, річки довкола й залишити
нащадкам сміттєвий «чорнобиль» (до прикладу – один такий «гостинний ґазда» не
підписує угоди на вивезення сміття, а
збирає його на вантажівку і тишком викидає в дебру за містом, бо так йому дешевше.
Щодо роздільного сміттєзбирання: зараз
місто має окремо збір пластику, готується
ще організувати збирання паперу, батарейок, у планах – збір скла. Решту сміття сортують уже на сміттєвих полігонах, бо на
місці це ще досить дорого. Тож якщо кожен господар сортуватиме сміття, то й одного невеликого контейнера вистачить на
два двори.
Також хочу сказати, що наш приклад зі
збирання сміття перейняли мешканці
Стрілківської сільської ради (села Стрілки, Стоки, Малі Ланки). Великоглібовицька сільська рада також вже провела
конкурс і планує з весни розпочати цивілізоване вивезення сміття (всюди послуги
надає ТзОВ «САТ-Львів»). Чи пан О. Півень
має всіх за дурних – і мешканців сіл Стрілки, Стоки, Малі Ланки, Великі Глібовичі?
Просто люди думають про своє майбутнє, а
Півні тільки про відкати.
До прикладу, наші сусіди поляки мають
уже сміттєпереробні заводи на кожні 100
тисяч населення, сміттєсортувальні лінії на
кожні 20 тис. населення. Але до цього вони
йшли 20 років. Також основну частину витрат (до 85%) взяв на себе Євросоюз (бо
поляки поводились цивілізовано зі сміттям
і не викидали по дебрах, як наші попередники, і ЄС їм довіряє).
Стосовно підняття тарифів на вивезення
сміття – все відбувалось законно, як і належить. Це вимушений, економічно обґрунтований крок, бо подорожчали і прийом
сміття на полігонах, і пальне, також зросли

мінімальна заробітна плата, експлуатація
сміттєвозів і т.і. Окрім того, соціально незахищені сім’ї мають субсидії і на вивіз
сміття, тому підвищення цін їх не зачепить.
Ще хочу сказати «папєрєднікам»: замість
оббріхувати тих, хто працює, краще похва-

літься своїми досягненнями (звісно, якщо
вони є).
P.S. Стара байка про своє дешеве сміттєзвалище є просто міфом. Але якщо б воно в нас було, то ми б мали те саме, що й у
Перемишлянах – десятки й тисячі тонн
львівського сміття в себе під носом.
Наш кор.

Оголошення

Запрошую

16 лютого 2018 р. о 17.00 год. у конференц-залі Біна презентацію
брської міської ради відбудеться ХХ–а сесія Бібрської Щиро запрошую всіх на презенміської ради VII демократичного скликання.
тацію книги «Нескорені серця»,
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
яка відбудеться 17 лютого о 17.00
1. Про затвердження звіту з виконання бюджету Бібр- в Народному домі. Вхід вільний.
ської міської ради за 2017 рік.
Уляна Стасишин
2. Про затвердження розпоряджень про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік.
3. Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2018 рік.
4. Про внесення змін до кількісного та персонального
складу виконавчого комітету Бібрської міської ради VII
скликання.
5. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
6. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами на території Бібрської міської ради.
8. Розгляд заяв, різне.

Оголошення

23 лютого 2018 року о 14:00
годині
в
Народному
домі
м.Бібрки відбудеться вистава
"Назар Стодоля". Вартість квитка: 10 грн.-дитячий, 20 грн. дорослий. Квитки можна придбати в Народному домі.
Керівник НД м. Бібрки Люся
Бібрський міський голова Р.Я.Гринус
Сурмач

Хочу висловити щиру подяку від імені моєї мами Хомчак Я.С. та нашої сім"ї лікарямгінекологам Бібрської районної лікарні Бариляк І.В.; Клепуц І Є.; Киричинській І.Г. та лікареві-анестезіологу Свідерко Л. Б. за проведену операцію, а також всьому медичному
персоналу, який брав участь у проведенні операції та подальшому догляді за мамою.
Нехай Бог благословить вашу нелегку працю ще багато років та дарує вам і вашим
сім"ям здоров"я, щастя,мир та добро. Спасибі вам за лікування, догляд та турботу.
Наталія Крутій
Прогноз погоди

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

П'ятниця, 16.02
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання

Субота, 17.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 18.02
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

