Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 14 квітня 2016 рік

випуск №18(95)

До Року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці
Про чотири візити Івана Франка до нашого містечка
Візит перший
Наприкінці ХІХ століття, а саме 14 грудня 1883 року, у повітове містечко Бібрку завітав
Іван Франко. Приїхав поет до Уляни Кравченко (Юлії Юліївни Шнайдер), яка майже три роки тут
учителювала, а можливість запросити І. Франка з’явилася завдяки листуванню вчительки зі
співредактором львівського журналу «Зоря».
Поет приїхав у неділю. Прибув потягом до Великих Глібовичів, а до Бібрки дістався кіньми.
Зустрілися Іван Франко з Уляною Кравченко в камениці Баумвальда (центр міста) , де мама з
донькою винаймали помешкання.
Поет подарував Уляні Кравченко «Бібліотечку молодого літератора», скомплектовану власноруч.
Після цього візиту вони постійно листувалися – аж до смерті Івана Франка. В одному з листів
поет надіслав кілька конкретних порад із теорії віршування і радив Уляні Кравченко більше
писати. Називав її «бібрецькою пташкою», «надбібрянкою» та всіляко сприяв у видавництві
творів.
Підготувала Комар Г.Р.
Візит другий
Навесні 1884 року Іван Франко знову приїхав до Бібрки. Разом із Уляною Кравченко вони
організували і провели громадське віче на честь дня народження Тараса Шевченка. Через
відсутність у місті читальні Шевченкове свято відбулося на горі , біля каплиці Пресвятої
Покрови. Іван Франко виголосив доповідь про життя і творчу діяльність Кобзаря.
Про цей весняний день Уляна Кравченко писала з любов’ю у спогадах, згадуючи перші квіти:
«По білих пролісках я йшла з тобою…»
Іванові Франкові дуже сподобався краєвид Бібрки, і він написав Уляні Кравченко: «Вид
Бібрки від каплички – дуже гарний, пропоную Вам, щоб Ви його описали, розуміється, віршами».
Підготувала Чемеринська М.І.
Візит третій
Улітку 1884 року Іван Франко втретє відвідав наше містечко. Уляна Кравченко писала, що в
той день вони збирали біле латаття на широкому лузі Козакевича, який прилягав майже до самої
школи. Потім вони йшли з долини на гору, до каплиці, а звідти – узгір’ям – на оглядини села
Стрілки.
Іван Франко був у захоплення від прогулянки і сказав, що «вид з гори на місто ніби
швейцарський». Можливо, події саме цього дня відобразив художник Корнило Устиянович –
художник, який намалював картину зустрічі. Ця картина згоріла в 1914 році під час фронтової
пожежі в читальні.
1974 року місцевий художник Степан Костирка написав картину «Іван Франко й Уляна
Кравченко на бібрському узгір’ї біля каплиці» і передав її до картинної галереї Бібрської
середньої школи, яка нині носить її ім’я.
Підготувала Дума О.М.
Візит четвертий
Востаннє Іван Франко приїжджав до Бібрки восени 1906 року на запрошення товариства
«Руська бесіда». На літературному вечорі в Народному домі «Просвіта» він читає свою
філософську поему «Мойсей».
Після зустрічі з громадою в читальні Іван Франко пішов ночувати до Михайла
Чемеринського на Піддовге. За спогадами, поет сказав: «Виберу хату, котра буде найближче до
цієї гори, за рікою, на якій збудована каплиця. Хочу ще раз піти туди та оглянути ваше місто,
щоб пригадати прекрасні та радісні дні мого минулого життя».
Коли вийшли на гору, то він розповідав Михайлові Чемеринському про Уляну Кравченко,
душевно шкодував, що Бібрка втратила прекрасного педагога, високоосвічену молоду людину,
патріотку рідного краю.
Уранці Іван Франко повернувся до міста, потім фіакром поїхав на залізничну станцію у село
Великі Глібовичі.
Підготувала Добрянська О.О

Місцевий футбол
У неділю, 10 квітня, відбулися матчі 1/8 фіналу весняного кубка Перемишлянського району з
футболу, у якому взяли участь дві місцеві команди – ФК «Захід» (м. Бібрка) та ФК «Шпиль»
(с.Шпильчина).
Команда Бібрки у виїзному матчі здолала команду
суперника з с.Костенева з рахунком 1:0.
Команда
с.Шпильчини,
приймаючи
вдома
суперника з с. Борщева, перемогла з розгромним
результатом - 7:1.

Вітаємо наші команди з перемогами і
виходом в 1/4 фіналу кубка Перемишлянського
району.
Згідно з жеребкуванням, наступні матчі кубка
відбудуться 17 квітня. ФК «Захід» їде в гості до
команди з м.Перемишлян, а ФК «Шпиль» відвідає
команду с.Ушковичів. Бажаємо нашим хлопцям успіхів!
Юрій Федущак

КП «Рідне місто» інформує
 За цей тиждень на вул. Стуса проведено заміну ламп вуличного
освітлення з енергозатратних на економні. Проведено побілку
бордюрів по вул. Торговій, вул. Грушевського.
 Працівники КП «Рідне місто в повному складі брали участь у
толоці.
«Рідне місто» забезпечило всіх учасників толоки на
цвинтарі робочими рукавицями, сміттєвими мішками та
інструментом. Депутати, члени виконкому, працівники Бібрської
міської ради та міський голова, мешканці міста також взяли
активну участь у прибиранні кладовища. Ліквідовано найбільші
стихійні сміттєзвалища. Роботи з впорядкування триматимуть
 В суботу 9 квітня в с. Шпильчина відбулася сільська толока. Було
організовано
прибирання
території
церкви
Апостолів Петра і Павла, а також території
початкової школи.
Силами
мешканців,було
проведено
повне
очищення територій, вирубано та викошено
чагарники, насаджено нові декоративні дерева та
кущі. Все сміття, яке було зібрано з мішки, за
сприяння
ТзОВ
"Спецавтотранс-Львів",
буде
вивезене на Грибовицьке сміттєзвалище, за що
керівництву фірми окрема подяка.
Також висловлюється вдячність всім небайдужим
мешканцям, які долучились до цієї великої роботи
щодо
прибирання
території, придбання
та
насадження декоративних рослин.
Оксана Боднар

Коли ми разом, - можливо все
Від щирого серця дякуємо всім мешканцям м м. Бібрки, які долучилися до масового прибирання на
міському цвинтарі 9 квітня 2016 року. Дякуємо КП «Рідне місто» (керівник п. Боднар О.), які з ініціативи
міського голови п. Гринуса Р. працювали на дуже засміченій території міського цвинтаря. Також безмежно
дякуємо громаді містечка за підтримку і величезну працю на міському цвинтарі в липні-серпні 2015 року.
Дякуємо всім настоятелям церков Бібрської громади, всім державним установам, підприємцям,
працівникам заправки, цегельного заводу, працівникам РЕМу, відділенню соціального захисту громадян,
аптек. Також дякуємо всім депутатам колишнього і теперішнього скликання.
Роботи на цвинтарі не завершились, треба багато працювати і підтримувати кладовище в чистоті. Разом
працюймо над благоустроєм міського цвинтаря. Наші наступні спільні завдання з КП «Рідне місто» та
міським головою п. Гринусом Р. - це вода й туалет. Тож давайте добре попрацюймо - і в нас усе вийде.
Берімося за світлий розум, і Бог нам допоможе. Нехай переможе християнський оптимізм і християнська
етика. Бережи нас, Боже!
Від імені громадської ініціативної групи п. Галина Залога

Микола Лемик
5 квітня, 100 років тому, народився патріот, який через 18 років помстився за свій народ.
Одним влучним пострілом він відплатив ворогам за страждання і смерті українців на Сході.
Ідеться про Миколу Лемика. Осіннього дня 1933року цей 18-річний галицький хлопчина зайшов
до управління радянського консульства і зі словами «Це тобі від Організації Українських
Націоналістів — за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання…»
одним пострілом у голову вбив Андрія Майлова, радянського чекіста,
який приїхав до Львова з Москви за особистим розпорядженням
Сталіна. Після виконаної справи з чистою совістю Лемик сів і чекав
приїзду польських жандармів, яким здався без опору з єдиною метою
– пояснити на суді мотиви свого вчинку. А мотивом була помста
радянському режимові в особі їхнього представника в консульстві за
Голодомор.
Звук пострілу Лемика, статного, світловолосого, синьоокого
українського патріота змусив весь світ дізнатися про трагедію
українського народу.
Європа має дивну історичну звичку «не помічати» того, чого помічати
не хоче. Може, чекає нових Лемиків?
Також варто зазначити, що Микола народився недалеко від нас – у
селі Солова.
За матеріалами мережі Internet.

V сесія Бібрської міської ради VІІ скликання
У п’ятницю, 15 квітня, о 17.00 у Бібрському Будинку дитячої та юнацької творчості відбудеться ІV
сесія Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання. Запрошуємо всіх охочих .
Проект порядку денного
1. Про внесення змін до регламенту Бібрської міської ради VII демократичного скликання.
2. Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок
комунальної власності на території Бібрської міської ради».
3. Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок
комунальної власності на території Бібрської міської ради».
4. Про затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель
5. Про оприлюднення проекту рішення «Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про
порядок надання ритуальних послуг на території Бібрської міської ради».
6. Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються
через центр надання адміністративних послуг Бібрської міської ради».
7. Про визначення розміру пайової участі суб’єктів містобудівної діяльності у розвитку інфраструктури м.
Бібрка.
8. Про впорядкування видачі суб`єктами місцевого самоврядування довідок та побутових характеристик
громадянам за місцем їх проживання на території Бібрської міської ради.
9. Про розгляд та затвердження Програми заходів до відзначення Року Івана Франка й Уляни Кравченко у
м.Бібрці .
10. Про припинення вивезення твердих побутових відходів комунальним підприємством на території Бібрської
міської ради.
11. Про надання дозволу на виготовлення містобудівної документації (Проекту детального планування
реконструкції території міського парку в м. Бібрці по вул. Тарнавського та пл.Стрілецькій).
12. Розгляд заяв.
13. Різне.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Мирославі потрібна ваша допомога
Мирославі Васильків із села Ладанці Перемишлянського району потрібна термінова операція на
хребті. У неї майже повністю зруйнований туберкульозом один із хребтових хрящів. Будь-якої
миті, при необережному русі, хрящі можуть перетиснути спинний мозок - і Мирося залишиться
паралізованою на все життя. Мама хворої дівчинки просить про допомогу: щоб урятувати
дитину, їй потрібно більше 120 тисяч гривень. Для простої сільської сім’ї це надзвичайно великі
кошти. Своїми внесками ви можете допомогти Миросі, переказавши кошти на карточку Приват
Банку № 4149 4978 6296 6431. Отримувач - Васильків Наталя Олексіївна, мама Мирослави.
8 квітня цього року у Водниках закінчив свій земний путь Богдан Керницький, син
Михайла, рідний брат Івана Керницького (1913-1984), "Ікера" - письменника, публіциста,
майстра короткого оповідання, патріота.
На 89-му році життя Господь покликав його на звіт. Богдан Керницький усе своє
життя був людиною справедливою, толерантною, працелюбною, чесним християнином.
Він багато зробив для збереження пам'яті про брата Івана. Вічна йому пам'ять.
Колектив Бібрської загальноосвітньої школи імені Уляни Кравченко висловлює
щире співчуття Ватуляк Олександрі Збиславівні та її родині у зв'язку з передчасною
смертю батька – Збислава Легендзевича.

Оголошення
18 квітня, о 19.00, відбудеться захід з ушанування пам`яті Уляни
Кравченко. Місце проведення – площа Національного Відродження біля
будинку, на якому встановлена барельєфна дошка на честь поетеси.
Комісія з повноваженнями у сфері соціальної політики, культури, освіти, молодіжної
політики і спорту

Самооборона Бібрки просить громаду приносити допомогу для
українського війська в пункт збору в приміщення відділу соцзахисту населення
Наступна поїздка в зону бойових дій запланована на Вербну Неділю
Потрібно таке:
√ продукти харчування: вода питна (негазована), чай, кава, цукор, сіль, макаронні вироби, крупи, солене
сало, смалець, цибуля, часник, тушонки, печиво, сухарі, згущене молоко, цигарки, інші продукти
тривалого зберігання
√ одяг: шкарпетки (натуральні), нижня білизна, рукавиці (робочі і резинові), футболки (чорні або
камуфляжні), теплі речі.
√ інші речі: батарейки (2А, 3А), одноразові станки для гоління, мило, зубна паста та щітки, паперові
рушники.

Окрім того, у останній перед поїздкою тиждень буде організовано кулінарну акцію «ВЕЛИКДЕНЬ
ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ»
Вся зібрана допомога буде доправлена бібрськими волонтерами в зону бойових дій (на цей раз
плануємо їхати на Луганщину).
Самооборона Бібрки

Графік надання послуг
До Вашої уваги графік надання послуг реєстрації/зняття з реєстрації проживання та тимчасового
перебування громадян та мешканців громади Бібрської міської ради.
Згідно з Розпорядженням міського голови №65 про встановлення графіка надання
послуг реєстрації/зняття з реєстрації проживання та тимчасового перебування повідомляємо, що
дані послуги надаватимуться кожного понеділка та четверга з 9:00 до 18:00.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Щиро вітаємо з ювілеєм завідувача терапевтичного
відділення Бібрської РЛ Наталю Андріївну Пелех та
медичну сестру Ольгу Іванівну Гнатків.

Кооператив
"Агрофрут"
(с. Підгородище) запрошує на роботу
помічника агронома, працівників на
Працю собі нелегку Ви обрали,
посадку,
збір,
прополювання,
Вона потребує сил та тривог,
насаджування полуниці та інші
Але Ви ніколи не шкодували,
польові
роботи;
тракториста
Бо праця - це доля, яку Вам дав Бог.
(помічника),
охоронця.
Вимоги:
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
бажання
працювати,
чесність,
За долю щасливу, за вдачу просту.
порядність.
Переваги
роботи
в
Хай доля зорями розсиплеться на небі,
кооперативі: • Достойна оплата
І щастя місяцем освітлює в потребі,
праці; • Можливість отримання
Нехай курличуть в небі журавлі –
соціальної допомоги; • Робота вдома
Сьогодні Вас вітають всі! –
біля рідних, а не нелегальна за
З найкращими побажаннями колектив терапевтичного кордоном.
Звертайтеся
за
відділення Бібрської РЛ тел.: 097 937 05 61 Олег

