Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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У СВІТІ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАМИ
У цьому номері
У світі все починається з
мами
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Свято української молоді
в Бібрці
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Радіємо за наших талановитих дітей
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Щедрий урожай
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Добра, ніжна, мила, любляча, терпляча… І навіть цих чудових слів замало, щоби створити досконалий букет із найкращих почуттів і кинути
його до ніг Матері.
Серед багатьох травневих свят
День Матері є найбільш зворушли-

вим. Мама – це та стіна, той фундамент, підтримка, які дають змогу
встояти, втриматися. Ніхто так не
порадіє і не поплаче з нами, як мама.
Вона – сонце й небо.
Для найдорожчих людей 13 травня
2018 року в Народному домі міста

2
Про візит делегації
ґміни Пишніца (РП) до
Бібрки
Ностальгія чи брак
історичних фактів?
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Оголошення, вітання
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Бібрки за участю дитячих колективів Народного дому, Будинку
дитячої та юнацької творчості, Бібрської школи відбувся святковий
концерт «У світі все починається з
Мами». Кожне слово, кожна пісня,
кожен таночок, драма подарували
матусям і бабусям неймовірне задоволення. Поблагословив іме-

нинниць о.Зеновій Телішевський.
Із вітальним словом виступив Бібрський міський голова – Роман
Гринус.
Величезне спасибі всім учасникам, керівникам колективів, батькам за підтримку і проведення
такого світлого, чистого, життєрадісного свята.
Глядачам щиро

дякую за такі бурхливі і теплі аплодисменти.
Тож здоров’я Вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі Ваші
негаразди.

Директор НД м.Бібрка
Люся Сурмач

СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В БІБРЦІ
У неділю,20 травня, у Бібрці
відбудеться Свято української
молоді «Велети українського духу». Організатори—Бібрська міська рада, церква Святої Покрови, ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ
ім. Уляни Кравченко», Народний
дім, БДЮТ та Школа мистецтв
м. Бібрки.
Урочистості відбудуться за
сприяння ГР «Святий Юр» та
Центру національного виховання ім. Андрея Шептицького. У
програмі—Служба Божа на прославу Велетів духу, фестиваль
пісні, спортивні змагання, наукова конференція, виставка прикладної творчості. Запрошуємо
бібрчан на урочистості.

ОРГКОМІТЕТ
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РАДІЄМО ЗА НАШИХ ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ
7 травня 2018 р. в м. Львові, Центрі творчості дітей та юнацтва
Галичини, відбувся обласний
конкурс « І слово, і пісня, матусю,
тобі» . Організатором конкурсу є
Львівський обласний відділ Союзу Українок за підтримки Львівської обласної ради . Переможці
районного конкурсу—вокальний
ансамбль « Вишиванка» БДЮТ м.
Бібрки (керівник Сурмач Л.П.),
ансамбль
«Соколята-соколики»
ОЗНЗ « Бібрська ЗОШ І-ІІІст. ім.
Уляни Кравченко»( вчитель музичного мистецтва Добуш Н.М.),

ходільської ЗОШ І-ІІст. ( вчитель
Добуш Н.М.) гідно виступали на
Львівській сцені, представляючи
пісні про маму. Основною умовою
конкурсу було виконання пісень
акапельно або під живий музичний супровід. Професійно акомпанували вокальному ансамблю
«Вишиванка» Л. Сурмач та
М.Береза. Бажаємо всім успіхів
та перемог.

Чухніцька Вікторія, учениця Су-

Директор БДЮТ м. Бібрка
Віра Худа

ЩЕДРИЙ УРОЖАЙ
За підтримки Бібрської міської
ради 12 травня 2018 року учні та
викладачі Бібрської музичної
школи взяли участь у міжнародному фестивалі-конкурсі
«ПЕРЛИНА ЗАХОДУ», що відбувся у місті Львові. Приємно зазначити, що наші вихованці з-поміж
понад двохсот учасників із різних
областей України та закордону
здобули безліч дипломів та наго- НІ СТРУНИ та таких солістів: Перод різних ступенів. Зокрема, хо- трикович Іванну, Дейнегу Олену,
чемо відзначити ансамбль ЧАРІВ- Андрійчук Анастасію, Крутія Анд-

рія, Рущака Богдана, Царик Марію, Охримович Евеліну, Тютька
Володимира, Дубана Павла, Коротких Діану, Савку Наталю, Юзву
Ярослава та Поручинську Олену
Бажаємо викладачам та учням
нових творчих звершень.

Катерина Чабан

ПРО ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ҐМІНИ ПИШНІЦА (РП) ДО БІБРКИ
з неформальним візи- деуш Бонк разом із Бібрським міД нями
том у Бібрці перебувала гру- ським головою Романом Гринусом

па працівників апарату ґміни Пишніца (Республіка Польща) на
чолі з війтом гміни Тадеушем Бонком. Гості познайомилися з життям Бібрки, функціонуванням місцевого самоврядування, побували
на концерті в Народному домі.
Також війт ґміни Пишніца Та-

Т

ФОТОФАКТ

та директором Народного дому
Люсею Сурмач обговорили деталі
участі делегації Бібрки у святкуваннях Днів ґміни Пишніца, запланованих на кінець червня. Нагадуємо, що в листопаді 2017 року
була підписана Угода про партнерство та співпрацю між містом

У

Бібркою та Ґміною
Пишніца
Підкарпатського воєводства.
Ми також черговий раз дякуємо
отцю Едварду Мацкевічу, який
постійно опікується нашою співпрацею з польськими колегами.

Секретар Бібрської міської ради
Надія Федущак

ФОТОФАКТ

ридцять друга річниця Чорномежах міського конкурсу мікбильської катастрофи. Сурмач
ропроектів розпочато реалізаЛ.П. провела з вокальним ансам- цію проекту «Придбання світловоблем "Вишиванка" годину пам'яті го обладнання для Народного до"Чорно-білі
спогади".
му м. Бібрки». Вже придбано світлове обладнання на 20 тис. грн.
(за кошти громади). Днями буде
придбано решту обладнання (ще
на 20 тис. грн.) за кошти міського
бюджету. Оцінити нове освітлення
глядачі змогли на недільному заході до Дня Матері.
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НОСТАЛЬГІЯ ЧИ БРАК ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ?
Поштовхом до написання цієї
статті став сюжет для сепаратистського телеканалу «Юніон» з Інною Іваночко, львів’янкою активісткою
медведчуківського
«Українського вибору». Даний сюжет знімали в Жовкві на могилах
НКВСівців. «Прибрали територію,
посадили дерева і квіти. Таким
чином ми віддали данину і повагу
тим солдатам, які не повернулися
з великого поля битви. Я прошу 9
травня всіх небайдужих підтримати акцію «Безсмертний полк». І
вийти в кожному куточку нашої
країни для того, щоб вшанувати
пам'ять загиблих солдат», - каже у
відео Інна Іваночко. А що в нас у
Бібрці ?

не отримували жодної інформації.
Цікаво і те, що ніхто з дітей не звернув уваги на дату загибелі. Поширеною була думка, що там поховані сироти, тому і не допоможуть
пошуки. Але минув час—і стара
українська приказка «шила в мішку не сховаєш» спрацювала. Маючи стосунок до одного з офіційних
пошукових підприємств, ділюся
інформацією з офіційних архівів
МДБ. На всіх не вистачить місця,
подам вибірково:
У графі №8 вказано: «Убит в
бою с укр. националистами», і так
всі решта, і по графі №10 ніхто з
них сиротами не був. Виняток із
цього списку катів—Родіонов Петро Федорович, гв.рядовий, який

період цегельним заводом у
м.Бібрці (українсько-польська війна) (геноцид єврейського населення 1942р.), облаштування міського
сміттєзвалища по дорозі на газокомпресорну станцію (підрозділ армії Галлера). Це і колишнє Ланівське сміттєзвалище за міським водозабором (жертви політичних репресій 44-52-х.років) та інші.
Повертаюсь до нижнього меморіалу: хтось кладе свіжі квіти, хтось
запалює лампадки, хтось вичищає
дану територію, але чи це по совісті—ушановувати тих «героїв», хто
викидав на допитах людей з третього поверху тюрми, хто проломлював черепи живим людям, хто
виламував пальці та виривав ніг-

Минулої середи,9 травня, відвідавши міське кладовище, побачив
картину, що не міняється роками.
Йде мова про стан могил військовим, над якими на постаменті стоїть солдат із каменю. Це той нижній меморіал, де ще в радянські
часи постійно горів «вічний вогонь» - при вході на кладовище
ліворуч.. Привернули увагу доглянутість території, свіжі квіти та
запалені лампадки. Здавалося б, а
що тут такого? Все правильно:
вшанування пам’яті загиблих визволителів, але… якої пам’яті?,
яким? та від кого визволителям?.
Ще в 60-х та 70-х роках з метою
патріотично-радянського виховання молоді у школах діяли пошукові гуртки. За спогадами членів
цих гуртків (на той час школярів),
вони, маючи інформацію з надгробних надписів, через усілякі адресні та паспортні столи, архіви міністерства оборони надсилали запити на пошук адрес та родин загиблих у Другій світовій війні солдатів, що поховані в м.Бібрці на кладовищі у двох меморіалах.
Результати приходили по вояках
тільки із верхнього меморіалу—
дійсно солдатах, що віддали своє
життя в боротьбі з «коричневою
чумою», тобто з німецькими загарбниками. Велося листування з родичами загиблих, проводились
урочисті зустрічі і т.і. (по теренах
Бібрки фронт проходив у першій
половині липня 1944р.)
По нижньому меморіалу школярі

загинув у бою з відступаючим ворогом 27.07.44р. в р-ні с.Давидів,
де і похований. Яким чином цей
солдат потрапив до 17-ти яничар—
тема іншого дослідження.
Не так давно на звернення чи то
рішення Комарнівської міської
ради пошукове підприємство КП
ЛОР «ДОЛЯ» виконувало роботи з
переміщення останків НКВС та
МДБ з міського парку відпочинку
на місцеве кладовище. Заявлена
кількість останків (по кількості
надгробних пам’ятників) перевищувала реальну, вразило й те, що
вони лежали впереміш, будь-як,
навіть не те що у трунах, а просто
викинуті, як непотріб, у викопані
ями. Ось так ховала радянська
влада своїх «героїв».
Ще дещо із пошуків та переказів
старожилів: нижній «меморіал»
розташований на місці поховань
Українських Січових Стрільців (за
розрізненими даними Краківського архіву, братська могила вояків
ПСВ в загальній кількості – 2112
чол.) , які загинули в період 191418 рр. Дана інформація про саме
місце захоронення не є підтвердженою, так як церковні архіви тої
доби знищені тою ж радянською
владою.
Факти, які не потребують доказу,
це місця масових поховань, які
радянська влада знищила, а це
соснові посадки на військовому
кладовищі в кінці с.В.Глібовичі
(Перша світова), хаотичні розробки поверхні ґрунту в радянський

ті, хто окропом катував, хто …
катували людей не тільки офіцери, їм у всьому допомагали і їхні
підручні холуї, вояки невидимого
фронту, що на їхні могили квіти
носять і тепер.
І не потрібно говорити, що в них
не було виходу, їх призвали і т.і.
Брехня!!! У ті служби партійні
психологи набирали потенційних
вбивць. Та вихід завжди був, читаємо архіви: той дезертирував, той
відмовився, той собі прострелив
кінцівку, той написав рапорт про
переведення в іншу службу, а
хтось і арештованим допомагав
втікати. А скільки емдебешників
партизани УПА залишили живими, хоча ті в силу певних обставин
служили злочинній владі. Архіви
МДБ та УПА - річ «уперта» і відверта.
Віддавати шану померлим та
убієнним - це наш, живих, обов’язок, але в нас мають бути інші
пріоритети - це могили реальних
героїв, а в нас у Бібрці на кладовищі їх доволі.
І цього ж таки 9 травня небайдужі мешканці Бібрки навколішки, з
лампадками та свіжими квітами,
проводжали в останню дорогу Героя України - Івана Сперелупа
родом із м.Ходорова. Дехто ж із
шаною відвідав останнє пристановище катів із НКВС та МДБ, надаючи цим матеріал для сепаратистських телеканалів .
Василь Яртих
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ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:

П'ятниця, 18.05
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Матері Божої
(маївка)

Субота, 19.05
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 10:00 Вихід на пішу прощу до Унева
- 19:00 Вечірня

Неділя, 20.05
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; катехизація
дітей

ФОТОФАКТ

Вітаємо представників
Бібреччини ФК «Фенікс
-Стефано» із села Підмонастир з перемогою.
У неділю, 13 травня, у
поєдинку
з
ФК
« Е к в а т о р Захід» (Доброшино) з
рахунком 3:0 вони здобули Кубок весни серед ветеранів Львівщини. Голи забили
Степан
Пилип—
президент клубу (2 голи), Сергій Вацяк (1
гол). Матч відбувся на стадіоні СКА у Львові.

Вітаємо з
Днем народження
Біскуп Олександру!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Достатку, кохання, добра.
Всього, чого лиш бажаєш сама.
Успіхів Тобі та перемог,
В опіці нехай завжди тримає Бог.
З найкращими вітаннями
рідні та друзі

Робота
Пропонуємо роботу в Польщі з вересня до листопада—збір яблук. Від
роботодавця—безкоштовне
запрошення.
Оплата : 150 зл. за 11 год.
Контактний номер телефону:
0965187773

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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