Громада – великий чоловік
І.Я. Франко
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Бібрка Героїв пам’ятає
Швидко пролітають роки… Ще
ніби вчора вся країна і весь світ,
затамувавши подих, спостерігали
за подіями з Майдану, ніби вчора
краялося серце за людьми, які
віддали власне життя заради
вільної України. Та час минає і
лікує біль, який тоді розривав
душу. Ми навчилися жити поруч зі
смертю, про яку чуємо кожен день
з екранів телевізора, соціальних
мереж. Але світла і невмируща
пам'ять об'єднує людей у боротьбі
за перемогу й за мир.
У неділю, 19 лютого, уже
традиційно
всі
небайдужі
мешканці міста зібралися разом із
учасниками
громадської
організації “Молодь Бібрки”, щоб ушанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, а також Героїв АТО.
Ми показали на екрані тих, про кого знаємо дуже мало – так хотіли вшанувати їх, закарбувати в
пам’яті імена цих світлих людей, щирих патріотів. Також ми переглянули відеоролики про
Революцію і про Війну на Сході України. Завершився захід поминальною панахидою, яку

відправили отець-декан Микола, о.Зеновій та о.Ігор, після чого вся громада вирушила на
виставку, присвячену Майдану, організовану в Народному домі.
Подяка за фінансову підтримку Перемишлянській РДА та щира вдячність за участь усім
свідомим мешканцям Бібрки, які ще не забули про ці трагічні події, що сколихнули всю
Україну... Хай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих, бо хочеться, щоб завжди громада
так активно долучалася до всіх заходів у місті та була небайдужою до історії та подій своєї
держави!!
Ганна Галечка, Оксана Зінчук

Три роки болю…
1096 днів і ночей минуло від часу, коли хлопці Небесної Сотні, вбиті за правду, стали
Героями. 19 лютого вечір-реквієм на честь Небесної Сотні розпочався на Кобзаревому майдані.
Після поминального молебня вечір продовжився в Народному домі.
«Майдан – це камертон, який змусив
здригнутись усіх, хто носить в собі іскорку
співчуття до ближнього, хто в цьому
протистоянні Добра і Зла став на бік
правди», - такими словами розпочала вечір
директор Народного дому Л.Сурмач.
У залі НД представлено фотовиставку й
виставку малюнків, де висвітлена історія
нестерпного болю в очах тих бібрчан, хто
2013-2014 рр. відвідав Майдан.
Вокальний гурт «Мальви» та соліст
М.Хмиз (кер.Л.Сурмач) виконали реквієм
Майдану «Плине кача», а дівчатка гуртка
художнього
слова
БДЮТ
(кер.З.Влах)
запалили свічки пам’яті біля мольберта з
Небесною Сотнею.
Поетичні роздуми про події в сучасній Україні
представили
У.Стасишин та Л.Павлів. Вірш
Н.Добуш читала С.Онацик. Цього дня в Народний
дім принесла свої вірші і Н.Береза - жінка, яка
виховала двох синів і хоче не сліз, а радості для
всіх дітей і України. Про Україну, яку не зламає ні
голод, ні війни, ні гармати розказали у віршах
читці
Народного
дому
Н.Пискір,
Я.Сегін,
Ю.Наконечна (кер.Н.Свіжак). «Мамо, ти не плач»
(музика М.Берези) прозвучала у виконанні учнів
Бібрської ЗОШ ім. Уляни Кравченко О.Притули та
О.Чмира. Біль перелився й у
пісню «Нашим
героям», яку виконала С.Зінчук (кер.Л.Цюк).
Віра в життя і любов до своєї землі є і
в тих, хто представив на виставці свої
речі. Це бібрчани, жителі с.Лани, які
також захищали наше мирне життя.
Сучасну історію
України
було
представлено на виставці книг, яку
підготували бібліотекарі дорослої та
дитячої бібліотек.
Небесна Сотня – ангели співають,
Небесна Сотня – дзвони гомонять.
Герої вічні, вони не вмирають
Героям слава! – мільйони голосять.
Вони врятували нашу Україну - і
пам'ять про них має бути вічною у
наших серцях.
Присутні в залі ще довгий час
спілкувалися й ділилися своїми враженнями від світлин, згадували про
поїздку на Майдан.
Художній керівник НД Н.Свіжак

Урок-реквієм на честь Небесної Сотні
Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода й навіть саме існування
українського народу опинялися під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини й дочки
України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Такими були й ті
молоді люди, які вийшли на Майдан у 21ст. й почали боротьбу за справедливість, честь і волю
нації.

Їх назвали Небесною Сотнею. Вони зробили перший крок, журавлиним ключем полинули у
вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями на небі.
Гіркі події сьогодення не залишили байдужими й учнів Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко.
20 лютого 2017 року для учнів 7-11
класів проведено урок-реквієм,
присвячений Героям Небесної Сотні.
У заході взяли участь учні 7-В класу,
які пригадали всім присутнім про події
трирічної давнини,що кардинально
змінили історію України.
На заході своїми особистими
спогадами про Майдан, про зустрічі з
воїнами на Сході України поділився зі
школярами волонтер, а тепер голова
міста п. Роман Гринус.
Відслужив панахиду за Героїв
Небесної Сотні і за всіх воїнів, що
загинули на Сході України, отець-декан
Микола Коваль. На вшанування пам’яті
загиблих запалено свічки.
Герої не вмирають, а живуть,
Їх імена лишаються із нами.
Нехай Господь благословить наш путь
До миру, спокою в відновленій державі.
Заключними словами були слова за мир і єдність в Україні:
Ми сильні! Єдина сім’я!
Боже, храни Україну!
Учитель Бібрської ЗОШ О.Р. Чубій

ОГОЛОШЕННЯ
Перемишлянський РЕМ ПАТ «Львівобленерго» запрошує на роботу:
- майстра виробничої дільниці (місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9)
Особливості роботи:
Організація і забезпечення належних безпечних умов праці;
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в зоні обслуговування;
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оперативно-технічної та звітної документації;
Організація та контроль роботи підпорядкованих працівників.
Вимоги до кандидата:
Освіта: повна або базова вища електротехнічна;
Досвід роботи в електроустановках не менше 2 років.
- електромонтера з експлуатації розподільчих мереж
(місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9)
Особливості роботи:
Обслуговування та ремонт ПЛ 0,4-6-10 кВ;
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу і технічне обслуговування ліній електропередач і
трансформаторних підстанцій;
Проведення верхолазних робіт, заміну та встановлення опор.
Вимоги до кандидата:
Освіта: професійна електротехнічна або вища відповідного напряму підготовки;
Базові професійні знання.
Будемо раді бачити Вас, якщо Ви відповідаєте цим вимогам!
За детальною інформацією звертатись у Перемишлянський РЕМ за тел. 2-11-63, 2-18-63 або у
Сектор з підбору персоналу ПАТ «Львівобленерго» (032) 239-20-99.
Адміністрація Перемишлянського РЕМ

До уваги мешканців
У п’ятницю, 24 лютого, у зв’язку зі зрізкою аварійних дерев буде тимчасово
припинено електропостачання з 9,00 до 17,00 на таких вулицях: Галицька, Козацька,
Сонячна, Івана Франка(частково).

Подяка
Дирекція Народного дому м.Бібрки вдячна бібрчанам
за грошовий внесок на придбання крісел до глядацької
зали, а саме: Леськів В.О. – 200 грн., Іваськів В.В. – 100 грн.,
Швед С.В. – 100 грн., Микитів К.С. – 100 грн., Худа В.М. – 100
грн., Комар Г.Р. – 200 грн., Цимбала Р.М. – 100 грн., Стах І.Я.
– 200 грн., З виставки – 139 грн.
Збір коштів триває. Внести пожертву можна в
Народному домі (відповідальна за збір – Сурмач Л.П).
Списки благодійників публікуватимемо в кожному
числі газети, а в кінці акції оприлюднимо детальний
фінансовий звіт.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач
Вітаємо з 60-річчям Махній Любов Євстахівну
День сьогодні-особливий день!
І коли щороку він приходить,
серце наче сповнене пісень,
світ, здається, сповнений мелодій.
Хай ніколи у Твоїх очах
чиста й світла радість не згасає,
щоб не було горя навіть в снах!
Хай Господь здоров’я посилає.
Мати Божа хай благословить,
хай Спаситель буде все з Тобою.
Хай в житті Твоїм він кожну мить
обдарує ласкою святою…
Береже від болю і біди,
посилає щастя й долю світлу,
щоб життя прекрасне назавжди
ніжною трояндою розквітло…
Родина Ясінських

Вітаємо з Днем народження Галину
Михайлівну Островерху
Бажаємо
Вам
міцного
здоров’я,
невичерпної енергії та творчої наснаги,
успіхів
у
професійній
діяльності,
родинного затишку, благополуччя й
добра.
Нехай кожен день буде наповнений
корисними справами і теплом людських
взаємин, а мрії втілюються в життя та
приносять бажану радість і задоволення.
Колектив Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко
Вітаємо Гузара Ігоря та Іванова Ігоря з
днем народження
Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Щоб завжди щасливі були і веселі,
Життя бережіть, бо єдине воно.
Нехай вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя ваше
квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра вам та чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.
Спілка ветеранів АТО та волонтерська
група Бібрки
К

