Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА В МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ
У цьому номері
Свято останнього
дзвоника у музичній
школі
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четвер, 24 травня, у Бібрській музичній школі пролунав останній дзвоник, сповістивши про закінчення 2017-18
навчального року Учнів,батьків
та викладачів привітали керівник відділу культури Перемишлянської РДА Ольга Гавінська,
священики отець Микола та
отець Ігор. Присутніх привітав
також міський голова Роман
Гринус, котрий вручив кращим
учням школи- переможцям обла-

РЕЙД

З

а два дні, перед останнім дзвоником
представники громадських організацій
«Твереза Галичина», «Рух Тверезих Галичан», Рух «Твереза Україна» спільно з
представниками Львівського осередку Добровольчого руху ОУН у рамках проекту
"Діти України за Тверезість!" провели 6
рейдів у місті Бібрці, Перемишлянського
району щодо виявлення фактів продажу
дітям алкогольної та тютюнової отрути. Нагадаємо, що це вже 57-ий рейд, проведений
громадськими організаціями.
продовження на 2-й сторінці

сних та всеукраїнських мистецьких конкурсів грошові премії від
Бібрської міської ради. Відбулося
також вручення атестатів випускникам. Приємно зазначити, що
цьогоріч ми випускаємо у творче
самостійне життя 26 музикантів,
які продемонстрували свій професійний рівень у концерті, що
став завершенням цьогорічного
свята.
Директор музичної школи
Іван Герчаківський
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ФОТОФАКТ

анцювальний флешмоб від випускників 2018 року на Святі останнього дзвінка в ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Уляни Кравченко».
25.05.2018р.

ДЕНЬ ГЕРОЇВ
27 травня
місто Бібрка на міському
кладовищі вшановувало пам’ять Героїв,
які віддали своє життя за Україну та її
майбутнє. Після поминального молебню
отець Зеновій Телішевський (церква
Пресвятої Покрови) згадав у своєму виступі Українських Січових Стрільців,
Українську
Галицьку
Армію,
воїнів
УПА, членів ОУН, чоловіків, жінок, дівчат і юнаків, які були замордовані в
підвалах в’язниць, загинули в концтаборах, розстріляних, повішених, тих, хто
помер на засланні, Героїв ХХІ-століття,
- Героїв Небесної Сотні, Героїв, які захищають нас на Сході України. Про них
у віршованих композиціях читали Христина Гірняк, Ярослав Сегін, Назар Пискір та Юля Наконечна, учасники драмгуртка Народного дому (керівник Наталія
Свіжак).
Сьогодні це історія. Та хіба історія може бути відділена від народу? Кожне

покоління має своїх Героїв. Це пам’ять,
на яку не вистачить століть. Громада,
яка цього травневого дня вшанувала
пам’ять цих людей, виконала Гімн
України та духовний твір «Боже, вислухай благання». Україна пам’ятає подвиг
своїх Героїв і низько схиляє голову перед ними.
Художній керівник НД Наталія Свіжак

РЕЙД
Початок на 1-й сторінці

Мешканці міста попросили допомоги, щоб у
даних магазинах припинили продавати алкогольні та тютюнові вироби дітям.
Українська Нація має бути здоровою та тверезою. Дітей потрібно заохочувати вчитися,
здобувати знання та виховувати з них вільних людей, які після навчання залишаться

працювати в Україні і стануть господарями
на своїй землі.
Після придбання товару викликали поліцію. Представники поліції склали на продавців 6 протоколів за статтею 156 частини 2.
Молодь—це Українське майбутнє Української Держави! Слава Тверезій Українській
Нації!

Наш кор.
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А ВИ ЗАРЕЄСТУВАЛИСЯ НА АКЦІЮ?
1. Чи любите Ви відвідувати та відкривати
для себе цікаві історичні пам'ятки?
2. Плануєте зробити суспільно корисну роботу і скучили за акціями прибирання?
3. У Вас немає планів на 2 червня (суботу)?
Якщо відповіді на ці три запитання "ТАК",
тоді реєструйтесь волонтером на ІІІ Акцію
з прибирання й упорядкування території
оборонного комплексу костелу Св. Трійці в
с. Соколівці (недалеко біля м. Бібрки), що
відбудеться в суботу 2 червня!
Зареєструватися волонтером можна за посиланням https://goo.gl/K8MLrZ!
Поспішіть, адже кількість волонтерів обмежена!
Більше інформації у Facebook.

Організатор: ГО "КонтрФорс", співорганізатор: МГО "Академія Української Молоді".
ГО «КонтрФорс»

ВКАЗІВНИКИ ПОХОВАНЬ ВІДОМИХ ОСОБИСТОСТЕЙ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ

Н

а міському кладовищі
встановлено вказівники поховань видатних особистостей, зокрема такі:
• Могила бійців ОУН-УПА,
які загинули в боях за
Незалежність України.
• Каплиця-усипальниця
родини Чайковських
• Могила подружжя Фалькевичів – сватів Івана
Франка.
• Могила Гриця Пісецького
• Могила
патріотадисидента за комуністичних часів Григорія Приходька
• Могила протоієрея о. Стефана Цісика

Могила художника і громадського діяча Степана
Костирки
• Могила сестри Маріям
(Насті Волошин)
• Поховання сім’ї Чайковських
• Могила стрільців УГА
• Пам’ятник солдатові Другої світової війни
• Могила о. Євгена Дзеровича – будівничого церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Бібрці
• Могила жертв комуністичного режиму 19401941рр.
Також біля центрального
входу на кладовище встано•

влено мапу-схему розташування цих могил. Роботи виконано силами КП «Рідне
місто».

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМУЄ

Т

ривають
підготовчі
роботи ТзОВ
"Зелемінь" щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Уляни Кравченко, Обширній у м. Бібрці.
Днями погоджено містобудівні умови та обмеження.

Заступник міського голови
Іван Гловацький
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ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 01.06

•

•

•

1-3 червня в центрі міста з нагоди Дня захисту дітей буде облаштовано дитячу зону: гірка, батут,
машинки, мотоцикли.
У неділю, 3 червня, із 14 години з дітьми працюватимуть аніматори. Організатори - обласний осередок Об’єднання «Самопоміч» спільно з Бібрською
міською радою.
Святковий концерт до Дня захисту дітей переноситься на День родини. Детальнішу інформацію
опублікуємо згодом.

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 02.06
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:30 Репетиція для дітей,
що йдуть до першого урочистого Причастя
- 20:00 Вечірня
Неділя, 03.06
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
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