Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ «ПИТНА ВОДА»
У рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» на 2017 –
2020 роки у Львівській області
минулого тижня в м. Бібрці розпо ч а то ре а лі з ац і ю пр о єк ту
«Реконструкція господарсько –
питного-протипожежного трубопроводу по вул. Бічна Львівська,
Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса
та Уляни Кравченко у м. Бібрка
Перемишлянського району Львівської області».
Замовником робіт виступила Бібрська міська рада, яка згідно з
рішенням сесії Бібрської міської
ради від 27.06.2019 року №609
функції замовника передала департаменту розвитку та експлуатації
житлово – комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.
Вартість проєкту згідно з експертизою становить 1499.904тис. грн,
в тому числі кошти Бібрської міської ради - 240, 00 тис.грн.

Проєкт є надзвичайно важливим, оскільки водогін по вул. Уляни Кравченко та вул. Л. Курбаса
перебуває в аварійному стані і в
будь-який час може вийти з ладу.
Крім того, даний проєкт дасть
змогу забезпечити питним водопостачанням новий квартал забудови по вул. Уляни Кравченко, також буде побудований новий водогін по вул. 22 Січня в м. Бібрці.
Загальна протяжність водопроводу становить 1100 метрів. Водопровід запроектовано із напірних
поліетиленових труб з під’єднанням до існуючої мережі в районі
перехрестя вулиць Галицька та 22
Січня.
Виконавчий комітет Бібрської
міської ради просить вибачити за
тимчасові незручності.

Виконавчий комітет БМР

У БІБРЦІ, В ІНТЕР’ЄРІ МІСЬКОЇ РАТУШІ, ЗНАЙШЛИ ДАВНЮ ФРЕСКУ
У Бібрській ратуші дослідять старовинну фреску. Фахівці підтвердили цінність старовинної фрески,
яку знайшли у Бібрці, недалеко
Львова, в інтер’єрі міської ратуші.
На зображенні, яке вперше виявили під час ремонту у 90-х роках
минулого століття, - два малі хлопчики - путті, які виготовляють
ліки.
27 листопада розпочали ґрунтовні
фахові дослідження. Їх ініціювали
волонтери БФ “Спадщина UA” у
межах проєкту “Сокіл. Перезавантаження”, а виконує львівська реставраторка і мистецтвознавець
Ірина Гірна.
“Дослідження і відбір проб на самому об’єкті триватимуть кілька
днів. Далі будемо працювати у
лабораторії та реставраційній
майстерні. Після дослідження

зможемо сказати, чи нема інших,
більш давніх малюнків на цій стіні, назвати техніку малювання,
час створення малюнка і з’ясувати, яку площу він займає. Так само зрозуміємо, яким методом знімати всі пізніші набіли при реставрації”, - каже реставратор Ірина
Гірна.
У приміщенні, де виявили фреску,
колись була міська аптека, розповів архітектор і куратор проєкту
“Сокіл. Перезавантаження” Іван
Щурко:
“Про фреску було відомо давно,
але придивитися до неї ближче
мене спонукала стара листівка
Бібрської міської ради, на якій був
окремий вхід у ратушу, саме до
того приміщення, де є розпис. Будівля Бібрської ратуші багато разів перебудовувалася і добудову-

валася, але саме ця частина є найдавніша, бо має склепіння і доволі
товсті стіни. Можна навіть припустити, що фрагменти цього приміщення є частиною давніх міських
укріплень. Інтуїтивно майстри,
які проводили так званий євроремонт, зберегли фрагмент фрески,
але зондажі показують, що стінопис покриває всю площину стіни.
Дослідження малюнка дозволять
оцінити реальну вартість реставрації. Думаю, що історія Бібрки
приховує ще багато подібних знахідок, бо місто, за літописними
згадками, є на кільканадцять років давніше від Львова і було відоме ще з часів Середньовіччя”.
За Інтернет-джерелами
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ВШАНОВУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
17 листопада на площі Національного Відродження, біля пам’ятної плити, бібрчани вшанували
пам’ять Ярослава Дудикевича
(130 р. від дня народження). Він у
1925-1939 р. очолював Бібрську
повітову
«Просвіту».
Адвокат
Я.Дудикевич, проживаючи і працюючи у м. Бібрці, відстоював
права постраждалих українців у
судах, цікавився просвітницькими
проблемами.

Отці УГКЦ Святої Покрови
отець-декан М.Коваль та отець
З.Телішевський відправили молебень. Про сторінки життя Я. Дудикевича
розповів
краєзнавець
Т.Шах, спогадами про свого батька поділився його син Всеволод
Дудикевич та його дружина
п.Зоряна, які цього дня були на
заході.
Народні хори
НД м. Бібрки
«Бібрчани» та «Горлиця» кер. М.

Наконечний і Л. Хомутник заспівали гімн України та духовний
гімн «Боже великий єдиний». Заступник міського голови з гуманітарних питань Оксана Довгаль
подякувала гостям та небайдужим
бібрчанам за вшанування історичної особи нашого містечка.

Художній керівник НД м. Бібрки
Н.Свіжак

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ
08 листопада в Народному домі м. Бібрки відбувся святковий концерт до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. У
програмі був виступ гурту «Полюс». Дякуємо департаменту культури Львівської ОДА, адміністрації Бібрської ОТГ, міському голові Р.Я.Гринусу, начальниці відділу культури Л.П.Сурмач, директору Народного дому м. Бібрки Березі М.М., за відзначення і
нагородження кращих працівників культури.
09 листопада, у Всеукраїнський день працівників
культури та майстрів народного мистецтва, хореографічний ансамбль "Намисто" НД м. Бібрки
(керівник Марта Ковалів) привіз дві перемоги з VI
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної та
сучасної хореографії "ОСІННІЙ ЛИСТОПАД - 2019".
10 листопада у Народному домі Кубок м. Бібрки
ЛІГА СМІХУ. Виручені кошти (16000 грн.) підуть на
відновлення Хресної дороги та бібліотеки.

10 листопада жіночий хор «Горлиця» взяв участь
у Духовному фестивалі у с. Комарно (кер. Лариса
Хомутник)
16 листопада в НД м. Бібрки відбувся ХІ Фестиваль релігійної пісні, присвячений св. Цецилії, Покровительці сакральної музики.
17 листопада зразковий ансамбль «Мальви» НД
м. Бібрки ( кер. Л.Сурмач та М.Береза, концертмейстер Л.Казарян) узяв участь в обласному оглядіконкурсі ансамблів, присвяченому 70р. від дня народження В.Івасюка, та отримав перемогу (І місце)
20 листопада на Кобзаревому майдані м. Бібрки
відбувся поминальний захід до 6 річниці вшановування пам’яті Революції Гідності.
23 листопада о 16.00 год на площі Стрілецькій ,
біля каплички Пресвятої Богородиці, вшанували
хвилиною мовчання Голодомор 1932-1933 р.

ІНТЕРАКТИВНА МАЙСТЕРКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
22 листопада 2019 р. на базі Бібни» з учнями 3-В класу під кеність», який провела учитель
рського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Улярівництвом вчителя основ хриоснов християнської етики
ни Кравченко відбулася інтеракстиянської етики Візної Л.Є.;
Яценко Б.Є..
тивна майстерка для вчителів ос• майстер-клас «Використання • У практикумі брали участь усі
нов християнської етики Бібвізуальних джерел на уроках
учасники методоб єднання,
рського ОТГ, який організувала
основ християнської етики»,
на якому розглядалося питанспеціаліст відділу освіти Гавінсьякий провела учитель основ
ня формування громадянської
ка Г.М.
християнської етики Візна
позиції і любові до БатьківщиУ програмі:
Л.Є.;
ни через використання інтера• презентація дослідницько- • практикум з формування нактивних технологій.
пошукового
проекту
скрізної змістової лінії
• Нашкор
«Авторитет Бога у житті люди«Громадянська компетент-

КОНКУРС НА КРАЩУ НОВОРІЧНУ ІГРАШКУ
Найкраща новорічна іграшка та,
що зроблена своїми руками. Відділ культури виконавчого комітету Бібрської міської ради оголошує
конкурс на кращу новорічну прикрасу в ентостилі, виготовлену власними руками .
Найоригінальніші новорічні іграшки прикрашатимуть ялинку
міста протягом усіх свят. Запро-

шуємо взяти участь у конкурсі всіх
охочих. Основною вимогою до виготовлення іграшки є вологостійкість. Розмір має бути не більше
20 см у висоту. Конкурсні роботи
приносити в Народний дім м. Бібрки. На переможців чекають подарунки. Прийматимуть роботи до
15 грудня. Оголошення результатів та нагородження переможців

відбудеться під час відкриття головної ялинки. Автори трьох кращих конкурсних робіт будуть нагороджені подяками відділу культури та подарунками Бібрського міського голови.
Поспішайте взяти участь у конкурсі з 01 грудня до 15 грудня.
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ЗАВІТАЛА ОСІНЬ ДО НАС В УКРАЇНУ
Ось і настала осінь золота. Золота,
тому що красиво одяглася, а ще
багата, бо зібрали ми багатий урожай жита, пшениці, овочів і фруктів.
22 листопада 2019 року учні 2
класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж під
керівництвом класного керівника
Гавриляк С. В. прославляли красуню осінь на святі "Завітала осінь
до нас в Україну". А після свята
Осені всі присутні учні, вчителі,
батьки, односельчани ярмаркували на веселому, яскравому святі,
повному сміху, танців та гумору.
Продавали й купували все: від
овочів та фруктів до смачної та
запашної випічки.

Лазорів О.Б., заступник директора з виховної роботи
ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Свірж

ФОТОФАКТ
23.11.19р. о 16:00 год на пл.Стрілецькій (біля каплички) у м.Бібрці вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні

ФОТОФАКТ
21 листопада 2019р.
с.Стрілки. День Гідності і Свободи.

ЗУСТРІЧ З ПРЕКРАСНИМ
Ожив сплюндрований кінотеатр у Бібрці. Знайшлися меценати, які вдихнули у нього життєдайну силу. Щосуботи
тут проводяться цікаві заходи. 16 листопада громада міста зустрілась з Андрієм Олександровичем Содоморою –
талановитим письменником, прекрасним науковцем, глибоким знавцем
таїни слова, людиною надзвичайної
скромності і високого інтелекту. Колись його, сина священника, не прийняли на історичний факультет Франкового університету. Народна мудрість
гласить, що немає нічого злого, щоб не
вийшло на добре, юнак обрав класичну філологію, яка відкрила перед нами таке багатство, таке невичерпне
джерело, яке живить його талант і
донині.
Переклади з грецької і латинської мов
наситили митця таким багатством,
такою цінністю, що його перо стало
творити чудеса. Чого тільки варті його
переклади Сенеки!
У «Моральних
листах до Луцилія» знаходимо низку
мудрих настанов, порад. Батько наголошує, що ніщо не може бути благом,

якщо воно водночас не є чесним. Чесність була головним мірилом для древніх. Листи Сенеки до сина – це ціла
педагогічна енциклопедія.
Його
«Сльози речей»
(Львів:
«Піраміда» 2010) і «Усміх речей» (Львів: «Піраміда», 2017) це
прозовий двотомник А. Содомори. Вони передають такі тонкощі людських
почуттів, що душа рветься до доброго і
святого, звеличує людину, навчає її
добра і справедливості. Коли у
«Сльозах речей» речі занурені в атмосферу Львова, то в «Усміху речей» переважає усміх, бо це атмосфера дитинства, настрої рідного села Вирів і всього, що з ним зв’язано. Письменник
повертається у рідну оселю, яка руїнами нагадує про себе, щоб відновити і
оживити свою пам’ять.
Сльози речей – це не сльози розпачу,
безвиході, це сльози пам’яті. А. Содомора вбачає сутність вічності – Каменя і Слова. Він веде читача по дорозі
від слова геніальних поетів античності
до серця сучасної людини. Львів –
місто – музей. Воно приваблює до себе,

Початок. Продовження у наступних числах газети

закликає нас пізнати його глибше,
вдуматися у його історію, розкрити
його велич. І .А. Содомора, глибокий
знавець античності, допомагає нам у
цьому. Львів заслуговує на це. Його
книга «Наодинці зі Львовом» - це поетичні проходи по місту Лева, які допомагають нам пізнати велич древнього
і одночасно молодого Львова. Блискучі знання класичних мов допомагають
авторові відкривати для себе і передати нам велич красеня-міста, містамузею, заглянути у його минуле.
Поета привертають велетні українського духу.
Стрімкого часу зблиск:
Над містом- грива сонця, а чи лева
Найвищий Слова сплеск:
Житейська хвиля, дума Кобзарева.
Оцю думу Кобзаря передали скульптори Сухорські, пам’ятник ожив на площі, яку виборов народ у 1992 році.
Полтавський скульптор Сергій Литвиненко у 1932 році на Личаківському
цвинтарі виконав надгробний пам’ятник Іванові Франку:

Сидоренко Марія Іванівна
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До уваги мешканців громади: на офіційному сайті Бібрської міської ради опубліковано звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2019 року. Інформація доступна за покликанням: http://www.bibrka-rada.gov.ua/
dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/zvity/2019-rik.html
КП «Рідне місто» повідомляє, що підприємство, яке
займалося вивезенням вторинної сировини ПЕТ пляшки з території м. Бібрки, відмовилося від своїх зобов'язань і забрало сітки для пляшок, які були їх власністю,
з нашої території.
Просимо викидати пластик у свої контейнери для змішаного сміття.
КП «Рідне місто» разом з Бібрською міською радою напрацьовують шляхи вирішення проблеми.
КП «Рідне місто» роз’яснює
У суботу, 23 листопада, на адресу Бібрської міської Ради та КП Рідне місто надійшло багато скарг щодо неналежного утримання тротуарів по вул.. Галицька в м.
Бібрка.
Автомобільна дорога Н-09 Мукачево-РахівБогородчани-Івано-Франківськ-Рагатин-Бібрка-Львів
належить до автомобільних доріг загального користування ДЕРЖАВНОГО значення. Автомобільні дороги
державного значення на території Львівської області, в
тому числі Н-09 Мукачево-Львів, фінансуються та
утримуються Службою автомобільних доріг у
Львівській області.
Обслуговування автомобільної дороги проходить по
так званій «червоній лінії», тобто по лінії паркану домоволодінь.
Отже, вул.. Львівська, вул.. Галицька в м. Бібрка, через які проходить вище вказана дорога, разом з тротуарами по обидві сторони має обслуговувати Служба автомобільних доріг у Львівській області.
Усі питання щодо неналежного утримання тротуарів
просимо ставити за телефонними номерами чергового
Служби а/д у Львівській області:
+38(032)263 03 69 або (067)370 80 67.
До уваги читачів газети. У попередньому 184-му числі
допущено описку.
У статті «Як маніпулюють думкою громади» у 3-му
абзаці слід читати «виділено» замість «витрачено».

«Кредитна спілка «Довіра» оголошує конкурс на посаду касира та директора Другого відділення КС «Довіра» в м. Бібрка.
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.

ПОДЯКА

Об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків «Бібрка та її жителі» висловлює щиру подяку Бібрському міському голові Гринусу
Роману Ярославовичу та головному бухгалтеру Бібрської міської ради Христіній Катерині
Вікторівні за допомогу у реалізації міської
Програми підтримки ОСББ, а саме у закупівлі вікон для нашого будинку.
Щиро дякуємо бригаді п. Цимбали Романа за
якісні роботи зі встановлення вікон.
Зичимо всім Вам здоров’я, успіхів і процвітання.
Махній Степан,
голова ОСББ «Бібрка та її жителі»
Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане 25.08.2007 року на житловий будинок в с. Підмонастир на вул. Шевченка, буд. 83 на ім’я Голуб Софії Іванівни та
зареєстроване в РПВН за реєстраційним номером: 20043 622, вважати недійсним.
Продається
будинок
у
м.Бібрці
по
вул.
Шевченка
(район
магазину
«Рукавичка»). Площа земельної ділянки
0,08 га. Площа для проживання 100м2. Ціна за домовленістю.
тел.(093)120 05 85.

ОГОЛОШЕННЯ
У Народному домі м. Бібрки планується створення краєзнавчого музею «Бібреччина». Просимо приносити старовинні речі домашнього
вжитку (праски, картини, посуд, вишивки ,
меблі тощо) до Народного дому. Дякуємо за
розуміння та співпрацю.
Директор НД м.Бібрки М.М.Береза

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 29.11
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 30.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня

Контактний телефон: Неділя, 1.12
096-450-43-01 - 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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