Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
11 жовтня 2019 р. у конференцзалі Бібрської міської ради відбулося засідання ІХ–ої сесії Бібрської
міської ради VII демократичного
скликання. Сесія розпочала свою
роботу з розгляду звернення депутата Перемишлянської районної
ради Валерія Кузнєцова, громадськості і працівників лікарні щодо
оптимізації Бібрської районної лікарні. В обговоренні взяли участь
Бібрський міський голова Роман
Гринус, заступник міського голови з
гуманітарних питань Оксана Довгаль, депутати Бібрської міської
ради Сергій Дзядик та Ігор Дмитрук. Оскільки Бібрська районна
лікарня знаходиться в підпорядкуванні Перемишлянської районної
ради, сесія одноголосно вирішила
звернутися до головного лікаря КП
«Перемишлянська центральна районна лікарня» Б.В.Лівого та голови Перемишлянської районної ради
Р.Б.Андрусишина про тимчасове
призупинення наказу про оптимізацію, зокрема щодо закриття гінекологічного відділення та утворення
комісії (у складі головного лікаря
КП «Перемишлянська центральна
районна лікарня» Б.В.Лівого, головного лікаря Бібрської районної лі-

карні І.М.Курча, завідувачів відділень Бібрської районної лікарні,
депутатів Перемишлянської районної ради, що обирались від громад
нинішньої Бібрської ОТГ) для вивчення питання оптимізації лікарні. На цьому засіданні також затверджено зміни до Положення про
відділ архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради: доповнено повноваження відділу завданнями у сфері охорони культурної спадщини, а
також схвалено проект рішення
Соколівської сільської ради «Про
добровільне приєднання територіальних громад Соколівської сільської
ради до об’єднаної територіальної
громади». Цим рішенням Бібрська
міська рада продовжила процес
приєднання сіл Соколівка, Кологори, П’ятничани, Сенів, Ходорківці
Соколівської сільської ради Жидачівського району до Бібрської міської ради. Рада також проголосувала
за зміни у структурі Комунального
закладу «Публічна бібліотека», яка
передбачає об’єднання
бібліотек
для дорослих та для дітей в одну
установу. Своїм рішенням депутати
передали релігійній громаді УГКЦ

Парафії Різдва Пресвятої Богородиці у с. Шпильчина в оренду приміщення школи у с.Шпильчина для
органiзацiї
християнського
дозвiлля і виховання дiтей та юнацтва в позаурочний час.
Вісьмом громадянам, які звернулися за матеріальною допомогою до
Бібрської міської ради, рішенням
сесії таку допомогу виділено. Також
більшість із майже понад 180 заяв
громадян та організацій отримала
позитивні рішення на виготовлення
або затвердження землевпорядної
документації.
На завершення сесії рада одноголосно підтримала Звернення до
Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єрміністра України з пропозиціями
щодо земельної реформи в Україні,
але основні акценти у Зверненні
поставлені на недопущення швидкого відкриття в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення і продовження до 1 січня
2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Секретар Бібрської міської ради
І.Я.Стах

ГРАЙТЕ, ХВИЛІ ЧЕРЕМОШУ, СПІВАЙ, ВЕРХОВИНО!
Кілька днів тому, як і обіцяли синоптики, завітало «бабине літо».
Сонячні осінні дні неабияк покращили настрій учням і вчителям
ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів, які готувалися до триденної автобусної подорожі в Карпати.
12.10.2019р. День перший –
екскурсія до столиці писанкарства –
міста Коломиї. Ми відвідали єдиний у світі музей Музей писанкового розпису. Неофіційно його називають музей «Писанка», тому що архітектура споруди має форму найбільшого у світі писанкового яйця.
Тут
зберігають
понад
12000
писанок. Вони виготовлені не лише
з яєць, а й вирізьблені з дерева та
каменю. Нас вразило різноманіття
технік
розпису,
колористична
палітра, візерунки. Особливо впадали в око жовтогарячі косівські

великодні писанки. У виставкових писанок,
виготовлених
залах ми побачили «мальованки», майстринями
різних
регіонів
«шкрябанки»,
«крашанки»,
«писанки».
Окрім
класичних
Продовження на 2-й стор.
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Продовження. Початок на 1-й стор.
Гуцульщини, у вітринах музею
представлено
писанки
від
української діаспори Канади, США,
Аргентини та відомих культурних і
політичних діячів, перших осіб
держави.
13.10.2019р. День другий. Екскурсія до серця гуцульського краю –
Криворівня-Буковецький перевалВерховина-Писаний камінь. Високими горами, карпатськими смереками і ялинами, золотистими липами й кленами, автентичною дерев'яною архітектурою зустрів нас Верховинський район. Уздовж зміїстої
дороги наших мандрівників супроводжував Чорний Черемош з швидкоплинними темними хвилями.
Гуцули називають Черемош вірним
сином Карпат, який, народившись
у горах, тут живе і тут помирає,
впадаючи у Прут.
У долині річки Чорний Черемош
неподалік
від
Чорногірського
хребта
розташоване
смт. Верховина. Гостинно нам розчинила свою браму садиба «Плай».
У Музеї гуцульського побуту нам

розповіли про гуцульські традиції,
звичаї, ремесла. Нашим хлопцям
дуже пасували космацькі сардаки з
китицями, барвисті кресані з чічками. Як узяли собі кожен бартку, то
стали
справжніми
гуцуламилегіниками.
Писаний Камінь – одне з
найзагадковіших
місць
Верховинщини, розташоване на
висоті близько 1300 м над рівнем
моря. Комплекс скель висотою від 2
до
20
м
містить
наскельні
зображення ще часів Київської
Русі. Писаний Камінь відкриває
чудову панораму на вершини та
гірські хребти Чорногори, Чивчини,
Гриняви, полонини та смерекові
ліси. Звідси ми споглядали засніжену вершину Говерли.
14.10.2019р. День третій. Сьогодні
наш маршрут – Яремче-Криниця
Святого Духа-Романів. Водоспад
Пробій - красиве, мальовниче і популярне місце в Яремчі. Ми дивились на водоспад згори — з пішохідного мосту на висоті 20 м. Водоспад немов «пробиває» шлях річки
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Прут серед гірських порід, скидаючи вниз величезну кількість води.
Вода в ньому котиться по камінню з
невеликої висоти (близько 8м), проте потужні струмені води так і вирують в глибокій кам'яній чаші.
Гуцули впевнені: так можна набратися життєвої сили, а згодом відчути, як усі проблеми та неспокій
немов водою змиває.
Дорогою додому ми напились водиці з чудотворного джерела, вода
з якого зцілює людей, яке відоме з
XIII ст. Це – Духова Криниця —
святе місце в урочищі Вишновець
Тисменицького району. Водою з
Криниці Святого Духа освячували
перед походами свої знамена воїни
Ярослава Осмомисла, Данила Галицького.
Сповнені нових вражень, позитивних емоцій, трохи втомлені, але
задоволені і щасливі, наші екскурсанти навперебій розповідали родичам і батькам про подорож.
Грайте, хвилі Черемошу, співай
свою дзвінку пісню, Верховино! Нехай у молодих серцях розгоряється
вогник любові до нашого, рідного,
українського!

Любов Галелюка

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ
10 жовтня 2019 року відбулася
нарада керівників закладів освіти
Бібрської міської ради. У нараді
взяли участь заступники Бібрського міського голови Орест Шуліковський та Оксана Довгаль,
інспектор Перемишлянського РС
ГУ ДСНС України Степан Мирош
та отець Микола Стручинський.
Заступники міського голови проінформували присутніх про Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив
у Львівській області на 2020рік,
роз’яснили методику оформлення,
реєстрації конкурсної заявки, ви-

значення пріоритетних проєктів
Степан Мирош ознайомив присутніх зі станом пожежної безпеки
об’єктів дошкільних та загальноосвітніх закладів на підвідомчій
території Бібрської міської ради,
наголосив на важливості дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.
Отець Микола запропонував
провести реколекції для вчителів
та учнів на базі духовного центру
митрополита Андрея Шептицького та Святоуспенської Унівської
Лаври.
Начальниця відділу освіти Зоря-

ФОТОФАКТ
13-14 жовтня в Бібрецькому «Соколі» відбувалися цікаві події:
виставка раритетів із зони АТО "Під Покровом Богородиці" від
наших захисників (Бібрської спільки учасників АТО), спілкування з ветеранами АТО, перегляд фільму «Кіборги», перегляд
фільму «Нескорений». Кінопокази та виставку організував Іван
Щурко, архітектор, краєзнавець (спільно з атовцями)
15 жовтня виставку відвідало кілька груп учнів Бібрського
ОЗЗСО. Для них провели екскурсію Яртих Василь та Дем’ян
Вільчинський.

Ініціатива та організація заходів - від БФ «Спадщина UA»

на Влах наголосила на основних
напрямках діяльності освітніх закладів у цей період навчального
року, а саме підготовка до опалювального сезону, участь педпрацівників у конкурсі «Вчитель року2020», початок атестаційного процесу педагогів та новий порядок
підвищення кваліфікації освітян з
січня 2020р.
Оксана Довгаль звернула особливу увагу на внутрішню систему
забезпечення якості освітніх послуг та рейтинг шкіл Бібрської громади за підсумками ЗНО 2019
року
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ
Редакція газети «Бібрські вісті» оголошує конкурс «Ми маємо чим вас
здивувати». Це конкурс на найкращу
промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської
ОТГ) Обсяг тексту— не більше 1 друкованої сторінки А4 (розмір шриф-

ту—10). Кожен учасник конкурсу
кидає виклик іншому населеному
пункту громади (на власний вибір).
Тексти буде опубліковано в газеті та
у групі «Бібреччина-Bibrechchyna
(Бібрська ОТГ)”. Переможців буде
визначено за результатами онлайн-

голосування. Трьох переможців буде
нагороджено призами.
Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

ПРО СЕЛО СЕРНИКИ

С

ело Серники мальовничо розкинулося звивистою лінією
між високими горбами на південний схід від Бібрки. Вздовж села
тече потічок, що починається з криничного джерела і, збираючи води
інших джерел, вливається до Боберки.
Село дуже давнє. Тут досліджені
кургани епохи бронзи, яким уже
четверте тисячоліття. Трапляються
знахідки кремінних знарядь праці,
хоча самого кременю тут і близько
немає. Сама назва села походить
від великої кількості серн (сарн),
які водилися в навколишніх селах і
лісах.
Сарна, що спинається на дерево,була зображена і на громадській
печатці села у XVIII столітті. У 1510
році Серники разом із містом Бібркою королівським указом були надані в користування львівському
хорунжому Георгію Юхну. У 1515
році село до тла спалили татари.
Люстрація 1578 року вказує, що
село в цьому році було надано шляхтичу Красіцькому. У селі нараховувалось 19 сімей, що не мали своїх
хат.
Великої шкоди завдали селу татарські орди в 1626 році. Воно було
знищене на 86%. Крім того шкоди
спричиняли і самі польські шляхтичі, чинячи напади та грабежі на
села один одного. Так, наприклад, в
1630 році на село напав Станіслав
Красінський з кінним загоном у
кількості 100 чоловік. Після спустошення 1648 року жителі села Луцьо
Верховний та Ілько Сеньков’ят під
присягою підтвердили, що в Серниках залишилося лише 3 хати, а їхні
власники не мають змоги обробляти

більше 6 га землі. Люстрація 1671
року вказує, що в селі жило 6 сімей,
в тому числі 4 загородники, які не
мали землі, крім городу та тяглової
сили, 2 комірники, що навіть хат не
мали.
Між 1772 і 1778 роками в Серниках була заснована на державних
землях німецька колонія Гегфельд
(14 хат). В 1775 році у селі нараховувалось 58 дворів і проживало 338
чоловіків.
У 1830 році село Серники купили
брати Чайковські, які до 1880 року
збудували фільварок, а також гуральню, яка в 1880 році згоріла. Помічник Чайковського захопив у свої
руки весь сільський ліс. За користування лісом селяни змушені були
платити або відробляти. У селі панувала повна неграмотність. При
складанні описів селяни ставили
замість підписів хрестики. Не витримуючи важкої експлуатації, селяни кидали свої хати і втікали.
Так, в 1845 році було покинуто господарство загальною площею 13,5
га землі. В 1880 році в Серниках
нараховувалось 79 хат, де проживало 509 чоловік, 26 чоловік проживало при фільварку наймитами. 15
травня 1848 року в Галичині було
скасовано кріпацтво, на честь цієї
події поставлено кам’яний хрест та
посаджено смереку, яка росте і зараз.
З 1845 до 1879 року землеволодіння поміщика зросло з 359 моргів до
689. У Серниках була своя сільська
школа, яка розміщувалася в 300
метрах від сучасної церкви. Більшість селян були неписьменними.
Представники польської влади намагалися за всяку ціну колонізува-

ти селян. Ось чому у місцевій школі
проводилося навчання польською
мовою.
У 1913 році у Львові було створено
українську військову організацію
січових стрільців. В УСС вступило
багато наших односельчан, які боролися за волю України проти польських поневолювачів.
1940 року енкаведисти замордували в тюрмах трьох односельчан.
Вивезено 17 сімей до Сибіру, багато
із них померло з голоду. В Українській Повстанській Армії в 19411950 роках за т волю України загинуло 19 односельчан. Жителів, які
допомагали воїнам УПА, засуджено
на 10-25 років. Вони перенесли нелюдські знущання, голод і холод
Сибіру. Таких було 23 чоловіки.
Багато з них , відбувши покарання,
повернулися на рідну землю з підірваним здоров’ям. Це свідки, які
донесли до нас правду про наших
визволителів. Не обминуло горе
наше село в роки Другої світової
війни. На фронт пішли 44 чоловіки,
з яких повернулися додому 21. Вони воювали за визволення України
від фашистського ярма і не думали,
що потраплять в ярмо своїх
«визволителів», яке принесло їм
смерті, тюрми, знущання. В 1949
році насильно було загнано селян у
колгосп. У поті чола трудилися наші батьки за трудодні, за які давали мізерну плату.
ВУ1991 році наша держава здобула свою незалежність. В честь цієї
події на горі у селі Серниках споруджено великий хрест.
Передаємо естафету селу Глібовичі.
Любов Саловська

ІІ-Й МЕМОРІАЛЬНИЙ ТУРНІР ПАМ'ЯТІ ПОНОМАРЬОВА ЮРІЯ СЕРАФИМОВИЧА

відбувся турнір пам'я- підтримки. А ось виховаД нями
ті Пономарьова Ю.С. З фут- нець Юрія Серафимовича,

больних полів довго не вщухав
шум, було багато емоцій, а ще
підтримка рідних і знайомих.
Утомлені, юні футболісти йшли
отримати свій важко виборений
приз. Роман Гринус разом із керівником відділу освіти Влах Зоряною Степанівною зігріли учасників турніру теплими словами

колишній суддя категорії
FIFA Зань Роман Євгенович
мотивував футболістів розповіддю про Юрія Серафимовича. Син Пономарьова
Юрія - Віталій—теж був
присутній. Завітав і засновник школи - Лущ Іван Степанович. Результати турні-
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ру
� Молодша група:
1 місце - Бібрка
2 місце - Звенигород
3 місце - Лани
� Середня група:
1 місце - Бібрка
2 місце - Великі Глібовичі
3 місце - Стоки
4 місце - Свірзькі Глібовичі
� Старша група:
1 місце - Перемишляни
2 місце - Звенигород
3 місце - Свірж
4 місце - Бібрка
5 місце - Великі Глібовичі

Випуск №180, 17 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ
Відділ освіти Бібрської міської ради започатковує міжшкільні фестивалі. Перший міжшкільний фест «Народні
ремесла» відбудеться 20-го жовтня о 13-й годині в Стоківській школі. У програмі: майстерки з ковальства, гончарства, виготовлення ляльки-мотанки, прикрас, кулінарні майстерки. Музичний супровід заходу—від закладів освіти Бібреччини.
Запрошуємо всіх охочих.
ОГОЛОШЕННЯ
У НД м. Бібрки планується створення краєзнавчого музею «Бібреччина». Просимо приносити старовинні речі
домашнього вжитку (праски, картини, посуд, вишивки ,
меблі тощо). Дякуємо за розуміння та співпрацю.
Директор НД м.Бібрки М.М.Береза

Пресслужба ДФШ «Лідер»

ОГОЛОШЕННЯ!
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї:
Войтович Олег-Тарас Назарович, 2003 року народження, Перемишлянського району Львівської області, вважати недійсним.

СТАРТУЄ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ:
НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ ДОПОМОЖИ СВОЇЙ ГРОМАДІ
Запрошуємо всіх, хто вболіває за Бібрську громаду й готовий долучитися до покращення громади не словом а ділом, узяти активну участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку 2020 року. Навчальний семінар для мешканців Бібрської ОТГ відбудеться 18 жовтня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 16 (сесійна зала обласної ради). Нагадуємо, що новостворена Бібрська ОТГ подала на цьогорічний конкурс (2019 року) 31 проектну заявку й отримала підтримку в 17-ти заявках (2-ге місце серед ОТГ області). Завдяки цьому вдалося залучити на розвиток громади понад 2 млн. гривень з обласного бюджету.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 18.10
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 19.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 20.10
- 08:30 Свята Літургія
- 10:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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