Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ПРО LEGO
на. Він вийшов насиченим, цікавим, веселим зі сюрпризними моментами, адже за новою програмою діти у
грі мають навчатися та отримувати нові знання.
Окрім того, присутніми запрошеними гостями були:
спеціаліст відділу освіти Бібрської міської ради Микитів К.С., директор ДНЗ Коцюмбас Є.В. та практичний психолог ДНЗ Чабан Ю.В.
Є сподівання, що це тільки початок у тісній співпраці
дошкільного закладу та школи.
Директор ДНЗ «Сонечко» Євгенія Коцюмбас.

За проектом наступності наприкінці жовтня відбувся спільний урок
вихованців ДНЗ «Сонечко» старших груп «Бджілка» та
«Дзвіночок», а також учнів 1 – Б
класу з LEGO- конструювання.
Урок проводили
на базі Бібрського ОЗЗСО І – ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, оскільки саме НУШ
розпочинає роботу з LEGO цеглинками (дитячий садок у міжнародному проекті від LEGO Fundation
уже 3 роки).
Дітям було запропоновано урок –
мандрівку (розроблений методистом ДНЗ Боднар Г.С.) за темою
«Мандрівка LEGO цеглинки». Під
час уроку діти міняли різні локації: поділ на команди («Сонечко»,
«Осінні листочки» та «Краплинки
дощу»), уявна «мандрівка», пригадували віршики про осінь, виконували завдання, щоб продовжувати
шлях. Окрім того, діти виконували
LEGO - руханку з використанням
цеглинок LEGO.
Сюрпризним моментом для дітей
був прихід дівчинки LEGO – цеглинки, яка розповіла про себе та
попросила в діток допомоги: відновити осінній пейзаж за допомогою
LEGO -цеглинок.
Урок провела класний керівник 1
– Б класу Худа Віра Мирославів-

ФОТОФАКТ
Оснащення кабінетів початкової
школи Бібреччини.
У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи
1 клас
НУШ у
Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів
імені Уляни Кравченко за рахунок
субвенції на забезпечення якісної
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму
285, 229
тис.грн.
У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи
1 клас
НУШ у ЗЗСО І-ІІ ст. с. Глібовичі за
рахунок субвенції на забезпечення
якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму 33,
983 тис.грн.
У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи 1 клас
НУШ у ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів за
рахунок субвенції на забезпечення
якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму 24,
569 тис.грн. У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи
1 клас НУШ у
ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж за рахунок
субвенції на забезпечення якісної
сучасної та доступної загальної сере-

дньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму
42, 562
тис.грн.
У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи
1 клас
НУШ у ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки за рахунок субвенції на забезпечення
якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму 13,
265 тис.грн.
У 2019р. придбано оснащення кабінетів початкової школи
1 клас
НУШ у Великоглібовицького ЗЗСО І
-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського за
рахунок субвенції на забезпечення
якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на загальну суму 83,
810 тис.грн.

ПОДАТКОВИЙ БОРГ
Упередження виникнення боргів,
їх подальше зниження та, відповідно, наповнення бюджетів – один із
напрямів роботи фіскальних органів. Адже це додаткові надходження - той резерв, який направляється, зокрема, на виконання важливих соціальних зобов’язань перед
громадянами.
Дисципліна розрахунків за податками і платежами визначається сві-

домістю громадян. На жаль,нині в
Бібрській міській раді є суб’єкти господарювання, які мають борги по
сплаті податків до бюджетів. Через
їхнє несумлінне ставлення до обов’язку по сплаті податків місцевий
бюджет недоотримав фінансування.
Закликаємо платників податків
вживати всіх заходів у межах чинного законодавства, щоб не нарощу-

вати боргів та своєчасно розраховуватись із державою.
Окрім того, нагадуємо, що при
невчасній сплаті податків борги стягуються в примусовому порядку зі
сплатою сум судових витрат

Відділ архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету БМР
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УЛЯНА КРАВЧЕНКО: ОДИН РІК У СТОКАХ
(до 135 річчя події)
Уляна Кравченко ( Юлія Шнайдер), перша україномовна галицька
поетеса, розпочала свою творчість
при сприянні Івана Франка. Він
дбав про розвиток української літератури в Галичині й робив зусилля,
щоб, за прикладом інших слов’янських країн, у цьому процесі були і
жінки . Це, окрім участі в літературній справі, був вияв жіночої емансипації, яка набирала обертів у європейських країнах .
Уляна Кравченко після закінчення учительської семінарії у Львові
дістає декрет (скерування) на посаду провізоричної вчительки в початкову школу в повітову Бібрку. Це
було у 1881 році. Власне у Бібрці,
при активному сприянні І.Франка,
вона відбулася як поетеса, хоч на
початках творчості її тягнуло до
прози. Завдяки листуванню з Франком, який надавав їй фахові поради
щодо віршування , вона поступово
стає доброю поеткою, яку визнала
галицька читаюча публіка. Особистий приїзд І.Франка до Бібрки
( перший 14 грудня 1881 р.) допоміг
їй остаточно вибрати поетичний
жанр:
Я Ваша! Сеї ж я землі дитина,
бездольнії люди!
Одна мене і вас веде стежина
на працю і труди.
Цей вірш був визнаний І. Франком як найкращий. Разом зі становленням поетичної особистості, Уляна Кравченко формується як українська патріотка, народна вчителька, яка дбає за дітей, намагається
зробити педагогічний процес новим, цікавим, позитивним. Це їй
вдається . Перший вчительський
1881-1882 навчальний рік вона закінчила з добрими успіхами своїх
вихованців. На підсумковому іспиті
за участю батьків, які мали право
ставити питання своїм дітям –
учням , вони показували відмінні
знання .
25.09.1883 р. Юлія Шнайдер склала у Львові іспит на звання рівноправної вчительки. За час учителювання і побуту в Бібрці вона здобула не тільки прихильників, але й
заздрісників, навіть ворогів.
Вчителька Юлія Шнайдер сподівалась після успішного учительського іспиту одержати місце постійної учительки в Бібрській школі на
1883-1884 н.р. Значна частина
польської громади не могла подарувати вчительці Шнайдер її позиції. Канадська дослідниця життєвого і творчого шляху Уляни Кравченко Ірена Книш у своїй книзі ” Три
ровесниці” , що побачила світ у Канаді 1960 року, писала:” Місцеві

поляки вживали всіх способів , щоб
усунути вчительку, яка плекає серед дітей українську мову, вчить їх
замість передпястовських легенд
оповідати про княгиню Ольгу й хрещення Руси, яка не бере участь в
патріотичних польських вечірках,
яка врешті пише вірші в тій ненависній їм мові”.
15 червня 1884 р. Уляна Кравченко розпочала писати чергове послання Іванові Франкові. Наступного дня до цього незакінченого листа
зробила таку дописку: “16/6. Завтра
вибір сталої вчительки в Бібрці,если дістану сю посаду то я, властиво мама, спокійною буде о бит
матеріальний… Та не знаю , чого
більше ждати, вибору чи ні” Передчуття справдилися. Юлії Шнайдер
відмовили місце постійної вчительки у Бібрці . Почалися чорні дні
для неї. З того всього захворіла мати, треба шукати іншого пристановища.
Нове місце роботи для вчительки
Юлії Шнайдер
- село Стоки,
навпрошки з Бібрки через Малі
Ланки, 7 км. Відправлення сумлінної вчительки за її український
патріотизм у «заслання» викликало
суспільний резонанс. Були дописи в
”Ділі” на цю тему, люди пропонували допомогу. З Рогатинського
повіту, із села Чернеєва, весільні
гості зібрали 35 злотих на чоботи ”
щоб боса не ходила щоденно милю
снігом та болотом”. Поступали різні
пропозиції щодо працевлаштування , навіть від І.Франка. Вона
відписує йому , що ”згадана посада
не представляє нічого луччого як
Стоки, де рівно есть 280 злотих і
хата, котру остаточно громада за
промовленням
отця
Штогрина
піднімається реставрувати , так що
від біди можна буде мешкати… ” В
неї на руках була хвора мати, тому
не могла ” маму на старі літа і з її
нещасною хворобою на ласку кревних чи чужих людей…
«7 жовтня 1884 року, 135 років
тому, Уляна Кравченко виїхала з
матір'ю і сестрою до Стік, до хати,
що ''спустошіла , валячась , без даху, підлоги й вікон. При старій
церкві й цвинтарі ( цвинтар і церква то одно сусідство), хат навіть не
видно” – писала Уляна Кравченко
про умови життя до І.Франка. Проте біда ходить не сама, ще веде за
собою
«сестричок»,
щоб
було
«веселіше». Не витримала такої
нужди хвора мати - і на 22 день
перебування у Стоках, померла.
Поховали Юлію з Лопушанських
Шнайдер на сільському цвинтарі,
залишила у тяжкій скорботі свою

доньку – вчительку. Звістка про
смерть матері Уляни Кравченко
викликала щирі співчуття добрих
людей, які усно і листовно підтримували у її горі. До листа Уляні
Кравченко від В.Коцовського, який
щиро співчував як родич і друг,
зробив
дописку
й
І.Франко:
«Представляю собі, яка мусить бути
Ваша доля в тих нещасних Стоках,
Ваше успособленє, Ваше житє – і
мені страшно робиться». До листів
дорослих приєднались і її бібрські
учні. Так десятирічна Катруся Лукасевич писала: «Смутно мені, що я
утратила свою учительку, а ще гірше день і ніч турбуюся, що найдорожча приятелька мусить тепер
кожної хвилини зливати лише сльозами по смерті своєї матері. І я вашим смутком ділюся.»
Розраду шукала у роботі. Маленька шкільна кімната, де вчились
діти зранку і після обіду, стала її
місцем побуту. «Другі діти з полудня сходяться на науку, а я про обід
не думала. Нікому варити – ні що
варити – пізніше, у «Спогадах учительки», згадували про ці дні у Стоках і продовжувала: «Після шкільних годин хочу свіжого повітря, куди не звернуся, близько, таки зараз
стрічаю цвинтарі… Я з пам'яттю
дорогої втрати, як тінь марна, беззахисна, блукаю по кладовищі – по
безконечному…»
Робота з дітьми та їх батьками,
листування з друзями, особливо І.
Франком, рідкі візити до Львова,
допомогли їй переборювати самотність, біль утрати та інші життєві негаразди.
У листі від 21 грудня 1884 р. Іван
Франко подає для Уляни Кравченко обнадійливу звістку. «Дорога
сестричко! Поперед всего інтерес.
Просять мене Кахневичі, щоб Ви
приїхали між руськими і польськими святами до Львова і остаточно
узгодилися з нашими панами о
місце у Василіянах, чого, розуміється і я бажаю».
Закінчився тяжкий для Уляни
Кравченко 1884 рік у Стоках. Весна
1885 року принесла разом із теплом
надію на краще майбутнє: «з
терпіння стає новее життя – і розвиваються правди золоті і нові шляхи,” - писала у «Спогадах вчителька
Уляна Кравченко про надію на
краще…
1885-1886 н.р. Уляна Кравченко
зустріла у Львові на посаді вчительки в інституті сестер Василіанок, почалася нова сторінка
біографії… З того часу минуло 135
років.
Т. Шах, історик, член УВАН у Канаді
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ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
З 4 до 8 листопада у Бібрському
ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко відбувався Тиждень української
писемності та мови. Учителі провели різнопланові заходи: урокивікторини «Що я знаю про українську мову» (Кохалик Б.Б.), «Юний
мовознавець» (Ковтун О.С.), урок –
дослідження
«Ми
українці» (Лукасевич Л.П.), урок-диспут
«Мовна
ситуація
в
Україні» (Ковтун О.С), квест «Подорож у
таємничий світ мови» (Чабан В.М.)
Учителі-словесники провели також тренінги з культури мовлення:

«Відеоурок з Олександром
Авраменком» (Гула Р. М.) ,
«Культура
мовлення
–
ознака
інтелігентності» (Марків В. М.), мовне
редагування
«А я пишу
рідною так...» (Чабан В.М.
Учасники
молодіжного
парламенту
під
керівництвом Михаліни Б.А.
провели флешмоб «Барви рідного
слова».
Пізнавальними для школярів
були презентації «Історія української писемності» (Кохалик Б.Б.),

Енергоощадні заходи в Бібрській ОТГ

За
кошти
державного
бюджету
(інфраструктурна субвенція) виконано роботи, що дозволять зекономити бюджетні кошти громади на енергоносії. Вивільнені кошти
громада зможе використати на покращення
умов навчання школярів.
• У Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Ю.Головінського було проведено капремонт частини системи опалення (на суму
293 тис. грн.) (с. Великі Глібовичі)
• У Свірзькій ЗОШ було проведено капремонт тепломережі (150 м.) та капремонт
теплогенеруючих енерговузлів. (с. Свірж)
(на суму 593 тис. грн.)

«Питання мови – питання кордонів» (Марків В.М.)
Учні підготували різноманітні
прикладні проекти: «Мова очима
дітей» (Ковтун О.С.), «Слово про
слово» (Марків В.М.), постери
«Українською дихаю, думаю, живу»(Чабан В.М.) Культурологічне
карооке «Моя Україна в звичаях і
обрядах» підготувала і провела
Чабан О.М.
У рамках тижня було проведено І
етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика. Учні 9-11класів брали участь у Всеукраїнському диктанті
національної єдності.
Марків В.М., учитель української мови та літератури Бібрського ОЗЗСО
І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко

ФОТОФАКТ
Минулої неділі в
м.Комарно відбувся
Фестиваль церковних хорів Стрийської єпархії.
Бібрський деканат
представляли жіночий хор «Горлиця»
та хор парафіяльної
спільноти
с. Великі Глібовичі

КНП «ЦПМ-СД» БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ
В амбулаторії загальної практики
– сімейної медицини міста Бібрки
надалі ведуться ремонтні роботи.
Повністю перекритий дах будівлі,
залита стяжка на підлогу.
Також подаються наступні проєкти для участі в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив:
«Капітальний ремонт приміщень
кабінетів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Бібрської міської ради по
вулиці Галицька, 144, міста Бібрка,
Львівської
області ,Перемишлянського району»;
«Капітальний ремонт (утеплення

фасаду) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Галицька,144,
міста Бібрка Перемишлянського
району Львівської області»;
«Придбання медичного обладнання та інвентарю для амбулаторії
ЗПСМ міста Бібрка Бібрської міської ради, Перемишлянського
району, Львівської області»;
«Придбання медичного обладнання та інвентарю для амбулаторії
ЗПСМ села Романів Бібрської міської ради, Перемишлянського
району, Львівської області»;
«Придбання медичного обладнання та інвентарю для амбулаторії

ЗПСМ села Свірж Бібрської міської ради, Перемишлянського району, Львівської області»;
«Капітальний ремонт кабінетів
амбулаторії ЗПСМ села Свірж,
Перемишлянського
району,
Львівської області».
В АЗПСМ м.Бібрка, АЗПСМ
с.Свірж, АЗПСМ с.Романів проводиться просвітницька акція «Днів
профілактики та раннього виявлення цукрового діабету» у Львівській області. До 18 листопада
2019 року всім, хто хоче взяти
учать, просимо звернутися до свого сімейного лікаря.
Директор КНП «ЦПМСП»О.С.Горинь
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ПОДЯКА
«Кредитна спілка «Довіра» оголошує конкурс на
Шановний
Олеже
Романовичу! Висловпосаду касира та директора Другого відділення
люємо Вам подяку за участь у акції «Дні
КС «Довіра» в м. Бібрка.
профілактики патології шийки матки і
грудної залози у жінок».
Бажаємо Вам міцного здоров’я, оптимізму, благополуччя, цікавих задумів і їх
успішних втілень.
Жіночий колектив Бібрської ОТГ
Контактний телефон 096-450-43-01

Вимоги: освіта вища (економічна), досвід роботи на посаду
директора не менше одного року у фінансовій установі або
на керівній посаді, володіння навиками роботи з ПК.

ОГОЛОШЕННЯ
КП «Бібрський комунальник» запрошує на роботу :
- прибиральника (район комунальних будинків по
вул. Уляни Кравченко в м. Бібрка);
- контролера (для зняття показників водяних
лічильників)

За інформацією звертатися за адресою: м.Бібрка, вул.
Тарнавського, 22 (І поверх, КП «Бібрський комунальник»)
Продається будинок у м.Бібрка
вул. Шевченка (район магазину
«Рукавичка»). Площа земельної
ділянки 0,08 га. Площа для проживання 100м2. Ціна за домовленістю. тел.0931200585.

Бібрська міська рада висловлює
вдячність "Клубу рослин" за подаровані дерева-горобину. 15 дерев висаджено біля школи, 5 - на
громадському просторі "Дружимо
будинками"

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

ПОДЯКА
Мешканці вулиці Соломії Крушельницької щиро вдячні адміністрації Бібрської міської ради за
ремонт нашої вулиці, зокрема велика вдячність Бібрському міському голові Романові Гринусу. Окрема подяка Ганні Гопко та її помічникові Олегові Довгалю за залучення коштів із державного бюджету.
Щиро вдячні й підрядній фірмі,
яка якісно виконала роботу.
Прим. ред. Кошторисна вартість проекту - 1 510 090 грн.

Здається в оренду магазин (торгова площа 56 м. кв.) за адресою: м. Бібрка,
вул. Мельнична, 2 (бічна Галицької).
За інформацією звертатись за тел. 067-672-77-48

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 15.11
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 16.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 17.11
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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