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Шановні вчителі, працівники та ветерани освітньої галузі!
Щиро і сердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем
працівників освіти, яке об'єднує всіх тих, хто відчиняє нам двері до
знань, науки та мудрості.
У день свята щиро дякуємо вам за добросовісне служіння обраній
справі, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість.
Бажаємо вам, дорогі освітяни, успіхів у вашій благородній
педагогічній діяльності, міцного здоров’я, творчої енергії та людської
поваги.
Хай здійснюються ваші плани в ім'я щасливого майбутнього
України і нашої громади.
Голова БМР, Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Вітаємо з Днем дошкілля
27 вересня - нове загальнонаціональне свято - День дошкілля.
Ідея цього свята - допомогти суспільству звернути більше уваги
на дитячий садок і на дошкільне дитинство в цілому. Цього дня
проводяться урочисті заходи, присвячені Дню працівників
дошкільних освітніх установ.
Дошкільний вік - особливо важливий і відповідальний період у
житті дитини, у цьому віці формується особа і закладаються основи
здоров`я. Щасливе дитинство і подальша доля кожної дитини
залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до її
внутрішнього світу. З допомогою своїх вихователів дошкільники
пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою Батьківщину.
Ми вітаємо зі святом всіх працівників дошкільних установ, що віддають щодня тепло своїх
сердець дітям! Ми упевнені, що ваша доброта і педагогічна майстерність перетворять
кожен день вихованців у дитячому садку на день радості і щастя!
Голова БМР, Виконавчий комітет Бібрської міської ради

У місті встановлено новий тренажерний майданчик.
Нещодавно в нашому містечку поряд із будинком №13 по вул. Уляни Кравченко було
встановлено відкритий тренажерний майданчик. Це вдалося зробити завдяки участі Бібрської
міської ради в обласній програмі
«Спортивний майданчик». Також у
межах цієї програми наступного року
заплановано
встановити
в
Бібрці
спортивний майданчик зі штучним
покриттям.
Відповідальним
за
співпрацю в межах програми є радник
міського голови Юрій Федущак.
Для реалізації цього проекту з
обласного бюджету було виділено 50 000
гривень, із міського – 12 500 гривень.
Обладнання
придбано
у
ТзОВ
«Європейський парк».
Майданчик встановлено з метою
залучення до занять спортом усіх
вікових категорій населення міста,
зокрема й учнів школи (майданчик розташовано поблизу ЗОШ ім. Уляни Кравченко).
Місце розташування вибиралося так, щоб доступ до нього був у максимальної кількості
містян (зручний під’їзний шлях поряд із кварталом багатоповерхівок, міськими закладами
освіти).
Також найближчим часом на території майданчика буде проведено благоустрій.

Просимо бібрчан шанувати наше спільне майно, а в разі пошкодження тренажерів
повідомляти мерію.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Завершено роботи в межах мікропроекту «Ремонт приміщень НД м. Бібрки"
Ситуація, яка склалася впродовж останніх років щодо діяльності Народного дому міста
Бібрки, викликала занепокоєння громади:
якщо не проводити капітального ремонту, то
мешканці містечка не матимуть приміщення для задоволення культурно-мистецьких потреб.
Збереження та реконструкція кімнат Народного дому – це підтримка духовного розвитку
громади, виховання молодого покоління та прилучення його до вічних цінностей – мистецтва.
Аби відремонтувати щось старе чи збудувати нове, традиційно не вистачає грошей. Проте
реалізація мікропроекту «Ремонт приміщень Народного дому» дала можливість створити
сприятливі умови для діяльності колективів Народного дому, зокрема повноцінно експлуатувати
дві кімнати, де відбуваються заняття. Також за ці кошти проведено капітальний ремонт
коридору та кімнати-фойє.
На ці цілі було залучено тис. грн. з міського бюджету, тис. грн.. з обласного бюджету та тис.
грн. завдяки участі громади.
До речі, 16 вересня у відремонтованій кімнаті-фойє вже було проведено цікаву літературну
вітальню «Прочитай мені, татусю, казочку».
Уже розпочато роботи з ремонту глядацького залу (змонтовано систему опалення). Тут також
заплановано залучити співфінансування з обласного бюджету. На даний час у Храмі Культури є
ще багато проблем, але якщо ми віддамо на поталу культурний розвиток, у майбутньому
отримаємо відплату – знищення душі народу. Отож у цей важкий для України час закликаю всіх
зберегти наш духовний і культурний дім.
Директор НД м. Бібрки Л.Сурмач

Відновлено роботи з облаштування тротуарів по вул. Галицькій
Після багаточисельних звернень Бібрської міської ради та окремих мешканців міста до служби
автомобільних доріг нарешті (після річної перерви) відновлено роботи з облаштування тротуарів
по вулиці Галицькій. Нагадуємо, що як ця автодорога, так і тротуар вздовж неї є у державній
власності (а не у власності місцевої громади). Отже й роботи проводяться за кошти державного
бюджету.
Також інформуємо мешканців про те, що нещодавно на адресу мерії надійшов лист від служби
автомобільних доріг у Львівській області з інформацією про те, що ними виявлено руйнування
щебеневої основи тротуару по вул. Галицькій (№132-154). У випадку, якщо мешканці не
відновлять
щебеневої
основи
тротуару
за
вказаною
адресою,
то
облаштування
асфальтобетонного покриття поряд з цими будинками проводитись не буде. Тому просимо
мешканців невідкладно відновити щебеневу основу тротуару до попереднього стану.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

«Вона співтерпіла з Христом»: молитва на могилі сестри Маріям
Для багатьох із нас ця молитва стала імпульсом для пізнання й осмислення явища
стигматизму, а також приводом почати пошук того загубленого, що вже з плином часу набуває
ваги й ціни.
18 вересня о. Зеновій Телішевський і спільнота «Жива Вервиця» молилися на могилі Насті
Волошин (сестри Маріям). Настя Волошин (1911-1994) була
першою офіційно визнаною на наших теренах стигматичкою
УГКЦ.
Анастасія Волошин (сестра Маріям) народилася 27 жовтня
1911 року в с. Красне, повіт Ярослав (зараз територія
Польщі). Перші стигми одержала у 1935 році. Польська
влада, стурбована масовими паломництвами до неї,
помістила Настю в лікарню на Кульпаркові у Львові, де її
обстежували психіатри. Із благословення митрополита
Шептицького нею заопікувався відомий богослов о.
Г.Костельник, і незабаром Настю забрали з клініки до
жіночого монастиря. У травні 1936 року вона стала
монахинею-василіянкою. Дати обітниці до монастиря приїхав
сам митрополит Шептицький, який, як відомо, уже кілька
років не міг ходити.
У грудні 1949 року сестру Маріям було виселено на
спецпоселення в Читинську обл., звідки вона повернулася влітку 1956 року. Відтоді мешкала в
різних містах і селах у родини, знайомих. В останні роки проживала у с. Шпильчині, де й
померла 9 січня 1994 року. Є свідчення про пов'язані з нею містичні явища, що відбувалися
навіть в останні роки її життя. Похована на спільному для с. Шпильчини та м. Бібрки
кладовищі.

Отець Гавриїл Костельник присвятив Насті Волошин три книги й численні публікації. Про
сестру Маріям знято документальний фільм «Настя Волошин – жертва на показ».
Цікавим є факт, що наприкінці 30 - на початку 40 років ХХ ст. на теренах Західної України
було більше ніж десять стигматиків. На думку Олега Петрука, який цікавиться явищем
стигматизації, ці люди переживають реальне й сильне співстраждання з Христом, а водночас
здатні взяти на себе страждання й біль інших. Саме тому, зазначає дослідник, у час страшних
сталінських репресій на межі 1930 - 1940х років на наших теренах була потрібна значна
кількість містиків, які б узяли на себе частину терпіння й стали жертвами відкуплення цілого
народу:
"Знайомство з життям наших стигматиків переконує, що вони, як стигматики Східної
Церкви, творять разом із західними хоч і власну, але водночас спільну суцільну - бо
харизматичну - систему стигматизації, яка саме на українському ґрунті в часи жорстоких
зламів нашої долі сягнула найбільшого розквіту у своїх проявах", - вважає Олег Петрук.
Цікавими свідченнями про Настю Волошин, її незвичайні здібності поділилися племінниці – п.
Галина (Михалик) і п. Рома. Вони зазначили, що найближчим часом буде зроблено реконструкцію
надмогильного пам’ятника с. Маріям (дату освячення буде повідомлено згодом). Про деякі цікаві
факти з життєпису відомої стигматички розповів о. Зеновій.
Молитва на могилі сестри Маріям засвідчила повернення в наш духовний простір імені
незвичайної людини – втілення християнських чеснот і приклад істинної самопожертви.
Оксана Довгаль
"Стигматизація" - комплекс містичних явищ, які мають провідником конкретну особу - стигматика.
Одним з елементів цього комплексу є поява стигм, тобто ран, подібних до тих, які одержав Ісус Христос
від моменту ув'язнення до зняття Його тіла з хреста: на долонях рук та ногах від цвяхів, на грудях від
списа, на чолі від тернового вінця, на плечах, спині та обличчі від несення хреста та бичування, деколи
кривавий піт чи сльози. Стигми дали назву всьому явищу, але слід зазначити, що вони є лише одним із
проявів стигматизації. Буває й так, що стигматизація відбувається укрито - без зовнішніх ран.
Загальновідомою і, як вважають, першою особою, на якій стигми з'явилися чудесним чином, був св.
Франциск Бернардоне з Асижа (1181/82 - 3 жовтня 1226), засновник чину братів менших (братифранцискани). Більшість стигматиків - жінки, відомо лише близько 40 випадків чоловічої стигматизації.

Екологічно чистий населений пункт
Минулого тижня у Львівській обласній раді відбулося нагородження переможців конкурсу
«Екологічно чистий населений пункт. Населеним пунктам, які посіли призові місця (м. Бібрка
отримала ІІІ призове місце серед міст районного значення), було вручено відповідні дипломи
Львівської обласної ради. Диплом Бібрському міському голові Р. Гринусу вручив голова
Львівської обласної ради Олександр Ганущин під час сесії 13 вересня 2016 року.
За призове місце з обласного бюджету передбачено кошти на суму 60 тис. грн на
впровадження природоохоронних заходів (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до
природоохоронних заходів").
Кошти буде використано на дофінансування будівництва каналізаційної мережі по
вул. Кривій у м. Бібрці.
Галина Папіж

«Прочитай мені, татусю, казочку»
18 вересня 2016р. в Народному домі м.Бібрки зібралися справді на родинний захід, який
присвячувався дорогим людям – татусям і дідусям. Понад 30 сімей завітали до літературної
вітальні «Прочитай мені, татусю, казочку», приурочену Дню Батька. Працівники бібліотеки
підготували книжкову виставку.
Кожен маленький хлопчик і дівчинка насолоджувалися смаком дитинства, слухаючи казку,
яку читали для них їхні татусі й дідусі. Із
задоволенням читав казочку для наших слухачів
отець-декан Микола Коваль. Завітали на свято зі
своєю сім’єю Бібрський міський голова Роман
Гринус і декілька депутатів Бібрської міської ради.
Свою любов і повагу діти вилили у віршиках і
пісеньках:
Нема без тата щастя на землі,
Як і без мови не бува розмови.
І доки світ цей грішний ще і злий,
Оберігаймо тата у любові…
А ще вони малювали для своїх найдорожчих
татусів і дідусів. Виставку дитячих робіт можна
переглянути на дошці оголошень, яка розташована
на подвір’ї Народного дому.
Директор НД м. Бібрки Люся Сурмач

Хтось будує, а хтось руйнує
Кілька днів тому на Хресній Дорозі трапився прикрий
інцидент: хтось повалив частину перил на 1-й стації. Загалом
було пошкоджено опорний стовпчик, дві балясини й поручень,
який відновленню не підлягає. Загалом завдано збитків
орієнтовно на суму 4 тисячі грн.
Отець Зеновій звернувся до поліції, буде проводитися
розслідування.
Якщо хтось має інформацію про тих, хто вчинив вандалізм
на святому місці, просимо повідомити парафіяльних
священиків.
Іван Леснік
З днем вихователя, колеги!
З святом вас, виховники, вітаєм.
Любіть дітей, милі друзі,
Творчих злетів, довголіття вам бажаєм.
Бо Господь нам цей дар дав.
Мирного, щасливого життя,
Успіхів вам на цій ниві,
З вірою ідіть у майбуття.
І корисних добрих справ
Євгенія Лукасевич
Вітаємо отця Миколу

Вітаємо з ювілеєм бібліотекаря Бібрської

з Днем народження!

міської дитячої бібліотеки

Всечесний отче! Прийміть щирі вітання у знак
великої поваги до Вас як духовного провідника ,
взірця сподвижницької праці в ім'я служіння
Богові. Схиляємо голови з визнанням і подякою за
ваші труди, молитви й провід у нашій мандрівці до
небесного Єрусалиму. Господь благословив Вас на
нелегку працю у винограднику Христовому, щоб
нести Божу науку своєму народові.
Великий дар Господь Вам зволив дати –
Пастерем поставив між людьми,
І владу дав, щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На Ваше слово сам Спаситель з неба
Невидимо приходить на престіл
І Тілом-Кров’ю наші душі кормить
Із ваших рук в Літургії святій.
Із ваших уст Він нас навчає віри,
І Божих правд і правого життя
В трудних часах хоронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любові з неба посилає
Сьогодні, завтра і повсякчас!
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Оксану Михайлівну Думу

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме майно
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
надає
можливість
отримання
послуги
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме
майно, землю, реєстрацію договорів оренди
та інші. Детальніше на сайті Бібрської
міської ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/

Ваш 50-ий ювілей – щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання –
Здоров’я, щастя та багато літ,
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Хай Ангел Божий поруч Вас крокує,
Господь многая літ дарує !
З повагою і любов’ю колеги по роботі.

