Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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У цьому номері
Привітання з Днем захисника
України і Покровою Пресвятої
Богородиці
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У Бібрці відкрито дитячу футбольну школу «Лідер»
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Життєва одіссея вчителя, дире- 2
ктора, бургомістра, сталінського в’язня… (продовження)
(До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)
Асоціація ОТГ звернулася до
ЦВК з проханням невідкладно
розглянути питання про призначення виборів в ОТГ
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Фотофакт
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Оголошення

3,4

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ І
ПОКРОВОЮ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
14 жовтня— визначний день у
календарі українців. Покров Пресвятої Богородиці—це, без сумніву,
одне з наших найважливіших духовних свят. Цього дня ми також
ушановуємо захисників України—
козаків, вояків УПА, сучасне українське військо. Саме під захистом
українських бійців ми спокійно
живемо у своїх домівках під мирним небом. Ми повинні усвідомлювати, що наші воїни виборюють для
українсько народу мирне майбутнє.
У цей день ми підносимо щиру
молитву Пресвятій Богородиці, щоб
узяла під свій покров усіх наших
бійців, аби кожен із них повернувся
до своєї родини.
Бажаю нашим героям міцного здо-

ров'я, добра і щастя, сили і незламної віри в перемогу. І щоб у нашій
Україні запанував довгоочікуваний
мир!
Схиляю голову перед подвигом захисників, дякую волонтерам
та громадськості за небайдужість та
активну позицію.
Бібрський міський голова
Роман Гринус

У БІБРЦІ ВІДКРИТО ДИТЯЧУ ФУТБОЛЬНУ ШКОЛУ «ЛІДЕР»

У

неділю, 7 жовтня, відбулося офіційне відкриття Дитячої Футбольної Школи "ЛІДЕР" ім.
Пономарьова Юрія Серафимовича. Незважаючи на
те, що офіційне відкриття відбулось тільки в жовтні, сама школа активно працює вже з серпня. Є три
групи дітей 2005-2006 рр., 2007-2008 рр., 2009-2010
рр., і саме з цими віковими групами з вересня школа бере участь у чемпіонаті ДЮФЛ Львівщини.
Також із нагоди офіційного відкриття було проведено дитячий футбольний турнір пам'яті Пономарьова Юрія Серафимовича, участь у якому взяли
діти віком до 9 років із ФК "КАРПАТИ" Львів, ФК
"ЛЬВІВ" Львів та ФК "ЛІДЕР" Бібрка. Перше місце
здобули вихованці ФК "КАРПАТИ", друге - ФК
"ЛЬВІВ" і третіми фінішували наші діти із ФК
"ЛІДЕР".
На офіційній церемонії відкритті були присутні
представники із Федерації Футболу Львівщини голова ФФЛ Олександр Шевченко, 1-ий заступник Ярослав Грисьо та керівник ДЮФЛ Львівщини Андрій Чулик. Окрім представників ФФЛ, на святі
були присутні: Голова Спортивної Спілки Канади
та президент ФК "Карпати" Торонто - Влодко Арендач, заступник міністра культури - Богдан Кунда,
міський голова м. Бібрки - Роман Гринус, заступник

сільського голови Великих Глібович - Максим Заблоцький, голова сільської ради Звенигорода - Наталія Андріївна Толопоко, директор Бібрської ЗОШ
- Галина Михайлівна Островерха, директор Звенигородської ЗОШ - Марія Богданівна Морикишка,
меценати школи Юрій Чура, Іван Лущ, Степан Пилип та багато інших поважних людей.
Захід відбувся на новому футбольному полі зі штучним покриттям, збудованим за ініціативою Бібрської міської ради.
Наш. кор.
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ЖИТТЄВА ОДІССЕЯ ВЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА, БУРГОМІСТРА, СТАЛІНСЬКОГО В’ЯЗНЯ…
(До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)
Новопризначений директор
української школи разом із районним відділом освіти мав налагодити навчальний процес за радянськими програмами та організаційними підходами, новими вождями і героями. Виникли проблеми з кадрами. Було залучено ряд
місцевих інтелігентів, які мали
відповідну освіту (для прикладу,
Володимир Грицин, який мав вищу юридичну освіту, став учителем української мови і класним
керівником, мати і дочка Дівничі
були призначені
вчительками
початкових класів, Й. Коцюмбас
вчив математику тощо). З часом
до школи почали прибувати і вчителі із Наддніпрянщини, східняки, як їх тоді називали. Учень Бібрської школи у 1936 – 1947 рр.
Тадей Гузар добрим словом згадує про директора школи і вчителів. «Директором школи був призначений, - згадував Т. Гузар, - бібрчанин Роман Кулинич, людина
високої культури і великої доброти. Із сердечною теплотою згадую
учительок: Коцюмбас, Дівнич, Козакевич».
Коли почалися репресії, масові
депортації, стало зрозуміло, що
справжнє лице
більшовицької
влади має звіриний оскал, тому
прихід німців на зміну більшовикам у зв’язку з початком німецько
-радянської війни у червні 1941
року, людність Бібрки, як, зрештою, і всієї Галичини, зустріла з
надією. Особливого страху додало
бібрчанам побачене в Бібрській
тюрмі – сатанинські методи нищення безневинних людей, йдеться зокрема про котли з окропом.
Жах! Ця банда залишила Бібрку
29 червня.
Очільники Бібрської громади
при невтручанні представників
окупаційної влади організували
похорон останків жертв більшовицького свавілля. Організація похорону лягла на плечі Романа Кулинича (Див. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941.
Зб. Документів і матеріалів. Львів
– Київ, Літературна агенція

Роман Кулинич—другий зліва
«Піраміда», 2001, с. 281). У Бібрці
на міському цвинтарі з’явилась
перша братська могила жертв більшовицької орди.
Перші підрозділи німецьких
військ з’явились у Бібрці 30 липня
1941 року. Німецька окупація тривала до 27 липня 1944 р. Весь цей
час Роман Кулинич працював директором школи. Про це, зокрема,
згадував уже цитований учень
цієї школи Гузар Тадей. «З вересня 1941 року до липня 1944 року,
Бібрська школа рахувалась вселюдною, продовжували навчання
українською мовою. В цей період
директором школи залишався Роман Кулинич.» Слід зауважити,
що окрім директорування і громадських справ Роман Кулинич, в
силу своєї загальної компетентності, займався й іншою діяльністю
як людина широко ерудована. Його використовували на різних ділянках міського адміністрування.
Протягом другої половини вересня і до другої половини листопада
п. Роман поєднав основну роботу в
школі з обов’язками бургомістра
Бібрки. Без його знань та ерудиції
не обходилась і бухгалтерська
сфера діяльності. З березня 1942
до липня 1944 року він забезпечував у кооперативному банку весь
бухгалтерський облік. Наприкінці
німецької окупації німецька адміністрація знову змусила його з 4
квітня 1944 р. і липня цього ж року виконувати обов’язки бургомістра . Бо, бачите, він прекрасно
володіє німецькою мовою. Все це
йому потім пригадали «другі рускі».

Закінчення у наступному числі газети

Продовження

Після того, як ляндкомісаріат з
йому тільки відомих причин зруйнував родинну хату Фалькевичів,
у якій жили Кулиничі, родина
певний час замешкувала у школі
(там було окреме приміщення для
керівників школи ще за австрійських часів – Т. Ш.) Пізніше Кулиничі винаймали дві кімнати в
родинній хаті бібрчанки Лялюк
Софії. Перебували там до початку
липня 1944 р. Коли стало ясно, що
уже ніщо не може зупинити (після
Бродівської катастрофи) наступ
Червоної армії, Роман Кулинич зі
сім’єю вирішили втікати на Захід
разом з іншими біженцями. Богдана Лялюк (у заміжжі Осипова –
Т. Ш.) пригадує, що Кулиничі,
вибираючись у дорогу, залишили
їм ровер і пса. Добрались Кулиничі до Лемківщини, а звідти повернули назад. Про цю життєву колізію пригадує дочка Кулиничів
Олександра, у заміжжі Черпіта
(свої називали її Лесею або Гайцею. Це підтверджує її бібрська
сусідка з дитячих років Чабан Чеслава – Т. Ш.) Олександра згадувала: «Наближався фронт. Маса
народу тоді втікала. Ми виїхали
на Лемківщину, потім репатріювались». Проте до Бібрки вони
вже не повернулись. Знайшли
притулок у Львові, звичайно, не
без допомоги Тараса Франка, швагра Романа Кулинича.
Про дальше місце перебування
Романа Кулинича і його сім’ї довідуємося з протоколів допиту слідчого НКВД. В анкеті заарештованого Кулинича зазначене місце
проживання у Львові: вул. Оссолінських № 11, кв. 44, місце праці:
Львівський філіал Академії наук
УРСР, комендант і бухгалтер музею Івана Франка. Натрапити у
Львові на слід Романа Кулинича
для спеців із НКВД та їх агентури
не було проблемою. Не обійшлося,
мабуть, і без бібрецьких прихильників «другого пришестя». Як би
там не було , а 12 травня 1945 р.
репресивна машина щодо Кулиничів була запущена.
Тарас Шах
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АСОЦІАЦІЯ ОТГ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО ЦВК З ПРОХАННЯМ НЕВІДКЛАДНО РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ ПРО
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ
В ОТГ

А

соціація органів місцевого
самоврядування «Асоціація
об’єднаних територіальних громад», зважаючи на штучну зупинку призначення перших і додаткових місцевих виборів в ОТГ попереднім складом ЦВК, звернулася
із відкритим листом до новосформованої Центральної виборчої комісії з наполегливим проханням
невідкладно розглянути питання
про призначення місцевих виборів
в об’єднаних територіальних громадах.
У листі йдеться, що 133 об’єднаних територіальних громад готові
до перших виборів місцевих голів
та депутатів. До складу зазначених ОТГ увійшли 569 громад –
сільських, селищних, міських рад.
На вибори чекають також 60 громад, що приєдналися до 41 вже
створених ОТГ. Більше ніж півтора мільйона людей, що мешкають
у цих громадах, очікують на зміни
свого життя.
Призначення виборів Центральною виборчою комісією – завершальний етап формування спроможних громад. Вибори у вказаних
ОТГ повинні відбутися до кінця
року, щоб вони потрапили до розрахунків держбюджету на 2019 рік
і з 1 січня перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державою.
Відповідно до статті 15 Закону
України “Про місцеві вибори”, перші місцеві вибори призначаються
не пізніше ніж за 70 днів до дня їх
проведення. Таким чином, щоб
вибори відбулися у передостанню
неділю року їх необхідно призначити не пізніше 12 жовтня.
Об’єднані територіальні громади,
консолідовані в прагненні продовження процесів децентралізації,
закликають Центральну виборчу
комісію до термінового призначення виборів в об’єднаних територіальних громадах
За матеріалами сайту
decentralization.gov.uа
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ФОТОФАКТ

Т

риває реалізація
проекту:
«Будівництво спортивної роздягалки
міського стадіону» у
м. Бібрка. Уже зведено перший поверх
будівлі. Разом із підрядною організацією
частину робіт виконують футболісти з
ФК
«Захід.
Бібрка» (у межах нефінансового внеску).

В

ФОТОФАКТ

м. Бібрка проводяться роботи по прокладанню нової лінії електропередач та встановлення нового трансформатора. Який
буде забезпечувати електроенергією супермаркет «Рукавичка»,
а також розвантажаться ще такі
вулиці Львівську, Курбаса, 22 січня, та частину вулиці Лепкого,
Винниченка і Котляревського,
Крушельницької

п

ФОТОФАКТ

роводяться заміна 25 вікон у
в ОЗНЗ «Бібрська
ЗОШ ім. Уляни Кравченко (за кошти державної субвенції завдяки сприянню народного
депутата
Т. Батенка)
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У КЛУБІ—ТАНЦІ!
У неділю, 14 жовтня, - храмовий празник у місті Бібрка. Гурт "КРАЯНИ" запрошує всіх охочих на вечір відпочинку
"Ми - українці" у Народний дім
м. Бібрка. Початок о 21 годині.
Вартість квитків— 50 грн.
На вас чекають цікаві конкурси та розваги.
Керівник НД. М. Бібрка Люся Сурмач

ДО УВАГИ ВІРЯН

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П'ятниця, 12.10
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
Субота, 13.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 14.10 (Храмове свято Покрови Пресвятої Богородиці)
- 06:00 Вихід з храму на капличку
Покрови Пресвятої Богородиці
- 07:00 Свята Літургія у капличці
- 12:00 Урочиста Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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