
Вітаю із закінченням 2016-2017 навчального року. Нехай знання, здобуті нині й 
практично втілені в майбутньому, стануть вагомим інтелектуальним 
здобутком, що слугуватиме розвиткові нашої держави. Зичу учням, 
учителям і батькам сповненого цікавими подіями літа, активного й 
корисного відпочинку, нових вражень і приємних подій. Нехай ця велика 
літня перерва стане для вас потужним джерелом натхнення, сили, 
здоров’я і нових знань.  

Бібрський міський голова Роман Гринус  

 

Проща 
20 травня 2017р. з Бібрки до Свято-

Успенської  Унівської  лаври вирушила група 
паломників, яку очолив о.Зіновій 
Телішевський. До нас приєдналася молодь 
с.Великих Глібовичів разом зі своїм новим 
священиком - о.Миколою.  

Розпочавши з молитви й благословення 
свяченою водою, ми вирушили в похід до 
Унева. 

Кількість прочан -  61. Загальний намір -  
за мир в Україні... Відстань - близько 35 км. 

Сонечко супроводжувало нас упродовж 
усієї дороги, від утоми кілька разів 
зупинялися.  

Дякуємо щиро Ользі Іваськів, яка гостинно 
прийняла нашу групу в селі Селиська.  

У надвечір’я, прибувши до Унівської 
лаври, ми занурилися у спокій і молитву.  

Усі мали змогу притулитися до 
чудотворної ікони Матері Божої, 
висповідатися і прийняти Святі Тайни.  

О третій годині ночі розпочався похід зі 
свічками на Чернечу гору, де спочиває  
багато монахів і священиків.  

О четвертій дзвони скликали на Святу 
Літургію, яку очолив єпископ Мілан зі 
Словаччини.  

Після Служби зачитано молитви на 
оздоровлення й освячено воду. 

Дякуємо Богові за цю прощу й людей, які 
були разом із нами.  

Оля Зборівська 

 

На священичій прощі в Перемишлянах 
17 травня 2017 року на запрошення 

священиків Бібрської УГКЦ  жіночий народний 
хор "Горлиця" взяв участь у VI Всеукраїнській 
прощі духовенства УГКЦ у Перемишлянах, де 
колись своє служіння виконував блаженний 
священномученик Омелян Ковч. У програмі 
прощі був процесійний хід від храму св. 
Миколая до пам’ятника Омелянові Ковчу, де 
було відправлено молебень. Після цього всі 
прочани вирушили на Архієрейську 
Божественну літургію до храму Святого 
Володимира та блаженного священномученика 
Омеляна Ковча. Архиєрейську Божественну 
Літургію провів митрополит Ігор, архієпископ 
Львівський УГКЦ. Після прочитання 
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Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Дорога шкільна родино! 



євангельського уривку до присутніх звернувся з проповіддю владика Ігор, який говорив про 
чесноти блаженного Омеляна Ковча та роздумував про суть священичого служіння й виклики, 
що стоять перед духовним провідником. Під час цієї прощі всі священнослужителі просили, щоб 
отець Омелян був покровителем для кожного, а особливо для нашої України.  

Оксана Зінчук  

 

Бібрська школа отримала кошти з держбюджету 

 

18 травня відбулася позачергова сесія 
Перемишлянської районної ради. З-поміж 
інших питань розглядали кілька, що 
безпосередньо стосуються нашої громади. 
Зокрема рішенням сесії Бібрську ЗОШ 
реорганізовано в Бібрську опорну школу 
(така реорганізація стосувалася також  2-х 
перемишлянських шкіл). Відтепер наша 
школа матиме ще 5 шкіл-філій: Стрілківську, 
Волівську, Шпильчинську, Серниківську та 
Любешківську. Управління школами 
здійснюватиметься централізовано.  

 Найбільш резонансним було питання 
скерування коштів державної субвенції для 
опорних шкіл. Йшлося про доволі значну 
суму – понад 860 тис. грн. 

Тут мушу коротко пояснити. Восени  2016 
року схожу субвенцію з держбюджету вже 
виділили на Перемишлянський район.  Тоді її 
скерували Перемишлянській школі-гімназії, а 
щоб бібрські депутати проголосували за це, 
пообіцяли наступну субвенцію (вони мають 
бути щорічними аж до 2020 року) дати 
Бібрській школі. Та чомусь деякі депутати 
Перемишлянської районної ради мають 
властивість забувати свої обіцянки, тому для 
прийняття обіцяного рішення довелося 
об’єднати зусилля Бібрської школи й  
громадськості  (на сесію райради прибуло 

близько 100 представників: вчителі, батьки, 
депутати й голова Бібрської міської ради).  

Кожен із депутатів райради, делегований 
виборцями Бібреччини (а їх усього 6 із 34-х), 
почергово виступили й нагадали колегам їхні 
обіцянки. Також нагадали, що Бібрська 
школа вже багато років не отримує з району 
жодної допомоги (на відміну від 
Перемишлянських шкіл). 

Після виступів депутатів слово надали 
директорові Бібрської школи п. Галині 
Островерсі,  яка докладно розповіла про 
діяльність школи та її досягнення, а також 
озвучила свої пропозиції щодо використання 
коштів.  

Результати голосування засвідчили, що до 
сумління більшості депутатів вдалося 
достукатися: 18-ма голосами рішення було 
ухвалено.  

Хочу звернути увагу на те, що кошти 
мають вузьке цільове призначення: 
придбання обладнання для кабінетів. За ці 
гроші заплановано облаштувати  в Бібрській 
школі два мультимедійних комплекси й два 
комп’ютерні класи, а школам-філіям -  
придбати комп’ютери.  

Тож ми побачили, що спільними зусиллями 
можна досягати значних результатів. 

Депутат Перемишлянської районної ради 
Олег Довгаль 

 

У Бібрці відкрили чемпіонат району з футболу 
У неділю, 21 травня, відбувся перший 

офіційний матч чемпіонату Перемишлянського 
району в Бібрці. Гра відбувалася за участю 
команд ФК "ЗАХІД" (Бібрка) та ФК "Гроза" 
(Борщів/Виписки). Поєдинок завершився 
рахунком 2:0 на користь команди з Бібрки. 
Перший гол забив Роман Чура зі штрафного, а 
другий – Петро Дума з пенальті.  

Бібрчани на полі показали справді хорошу 
гру, більшість часу впевнено тримали м’яч та не 
давали суперникові ані шансу, аби взяти 
ситуацію у свої руки та вирвати перемогу.  

Відкриття відбулося за участю представників 
Бібрської мерії, які й привітали містян із 
відкриттям футбольного сезону та побажали 
команді перемог та підкорення всіх футбольних 

вершин. Церемонію відкриття розпочав  Орест Сваха, він же й оголошував склади команд.  
Це був уже третій тур, до цього провели дві виїзні гри проти ФК "Вікторія" (с. Кимир) та ФК 

"Карпати" (с. Осталовичі). Там команда перемогла з рахунком 3:1 та 3:0 відповідно. 
Наразі команда має 9 очок та ділить перше місце з ФК "Долина" з села Неділиська. Наступного 

тижня нашу команду очікує ще одна цікава гра в селі Ушковичі. Перед футболістами стоїть 
завдання посісти  цьогоріч найвищі місця в районному чемпіонаті.  

Тому побажаймо нашій команді успіхів та подальших звершень  не лише в цьому турнірі, а й у 
всіх наступних.  

Софія Сабала 

 



У районі стартував флешмоб «Пам’ятаємо Шевченка» 
22 травня – день перепоховання Т.Шевченка. Чи знають про цю подію всі українці?.. 
Шанувальники творчості  Поета організували флешмоб «Пам’ятаємо Шевченка» на районному 

рівні. 
20 травня 2017 року в кожному населеному пункті о 16.00 одночасно читали твір Тараса 

Шевченка «І мертвим, і живим…» 
У нашому містечку флешмоб відбувався на Кобзаревому майдані. Щиро вдячна всім 

учасникам за підтримку й розуміння. 
Директор НД Люся Сурмач 

 
 

Мати – Берегиня роду 
День Матері припадає на весну, коли 

оживає земля, зацвітають сади, квітнуть луги 
і все навколо вбирається в пишний і ніжний 
цвіт.  

14 травня  теплий весняний вітер запросив 
бібрчан до Народного дому. Цього дня – усе 
для Матусі: пісні, вірші, таночки, усмішки, 
теплі слова.  

…Знаю, що за днина, це всім варто знати: 
То прийшли всі люди мамі честь віддати! 
Такими поетичними рядками маленькі 

ведучі (Д. Михаліна, А. Фостик)  під 
танцювальну композицію «Вальс квітів» 
(керівник О.Легендзевич) розпочали родинне 
свято «Мати – Берегиня роду». До вітального 
слова ведучі ( М.Чабан, Д.Цвєтков, 
Н.Притула) запросили Бібрського міського 
голову Романа Гринуса. Завітав на свято й 
о.Ігор з родиною. Напевно, у залі не 
знайшлося жодної людини, яка б зі сльозами 
на очах не відреагувала на сценку «Як Бог 
творив маму» (керівник З.Влах), що 
супроводжувалася чарівним виконанням 
пісні «Радуйся, Маріє» у виконанні вокального 
ансамблю «Мальви» (керівник Л.Сурмач, 
М.Береза). Пісня плавно перелилася в  
молитву Матері за дітей (роль мами виконала 
п.Наталя Притула).  

«…Кидайте квіти під ноги, мати іде 
молода…» Роль молодої мами зіграла Н.Дзяна 
зі своїм синочком Данилком (керівник 
З.Влах). Бурхливими оплесками оцінили 
виступ дитячого хору музичної школи 
(керівник О.Леськів, концертмейстер 
Г.Байовська). На сцені також виступила 
катехитична група дітей під керівництвом 
сестри Анни. Зачарували глядачів виступи 
учнів музичної школи – Я.Чемереги (вчитель 
О.Білоусова), С.Тернавчук (вчитель 
О.Попович), А.Крутія (вчитель Г.Скалка), 
ансамблю домристів (керівник О.Біскуп). 
Своїм таночком «Танець маленьких каченят» 

розвеселив усіх присутніх ансамбль «Веселі 
нотки» (керівник Л.Сурмач).  

Вплітали у матусин музичний віночок свої 
виступи й ансамбль дівчаток (учитель 
Л.Костирка, керівник Л.Олійник), ансамблі 
«Вишиванка» та «Мальви» (підготовча група), 
сценка «У пошуках чарівної квітки», яку 
підготували учні Бібрської ЗОШ (учитель 
К.Микитів).  

На святі дебютував танцювальний 
колектив під керівництвом М.Ковалів. Не 
обійшлося свято й без талановитих солістів - 
І.Стойко, Н.Савки (керівник Л.Цюк), 
В.Андрушко, Я.Боївки, М.Хмиза ( керівник 
М.Береза), Х.Царик (керівник с. Анна). 

На завершення прозвучала пісня «Молюсь 
за Україну» у виконанні вокального ансамблю 
«Мальви».  

Директор НД Люся Сурма

ч 

 

Про роботу КП «Рідне місто» 
У 2016 році Бібрська міська рада створила нове комунальне підприємство КП «Рідне місто». 

Метою його створення було покращення благоустрою нашого занедбаного містечка. 
І результат не забарився: місто стало охайнішим, чистішим. Вулиці прибираються вчасно та 

якісно. Окрім того, силами новоствореного КП зроблено наступне:  
- звільнено від багаторічного засмічення міське кладовище, організовано його планове 

прибирання, косіння, зрізування аварійних дерев (чого не робилося упродовж кількох 
років); 



- приведено до належного стану вуличне освітлення: замінено більшість старих ліхтарів, усі 
лампи замінено на енергоощадні (що дозволяє суттєво економити бюджетні кошти); 

- у місті проводиться регулярне зрізування аварійних дерев; 
- облаштовано клумби в центральній частині міста; 
- встановлено  кілька велопарковок для потреб мешканців та з метою популяризації 

велосипедного транспорту; 
- Регулярно обкошується трава вздовж центральних доріг та в громадських місцях. 
Також варто зазначити, що є певні складнощі в роботі КП: немає трактора (зник ще за 

попередньої влади) й доводиться витрачати значні кошти на оренду техніки. Також у 
неналежному стані перебуває вантажний автомобіль. 

Варто зазначити, що кошти міського бюджету за надані послуги з благоустрою перераховують  
не якійсь приватній особі, а міському комунальному підприємству. Також тепер наші 
працівники мають належний спецодяг, інструмент, соціальні гарантії (щорічна оплачувана 
відпустка, а також оплачуваний лікарняний), про що раніше вони й не мріяли. 

Загалом результат праці помітний усім мешканцям – місто змінилось на краще й 
змінюватиметься так і надалі. 

Керівник КП «Рідне місто» О. Боднар 

Оголошення 
Запрошую поєднати паломницьку поїздку в святилище Цариці Миру – Меджугор’я (младіфест) - з 
відпочинком на Адріатичному морі: 30.07. -07.08.2017  року. Запис і подача документів до 1 липня. 
Пожертва  180 євро.  
Найдешевше паломництво на Святу Землю. Весь Ізраїль за 6 днів: 19.09. – 24.09. Пожертва 560 
доларів. Акційна пожертва до 15 червня – 540 доларів. 

О.Зіновій: (067)680 97 93, (063)390 16 58
 

 

 

 

День Героїв 
У суботу, 27 

травня, о 18 
годині на 
міському 
кладовищі коло 
пам’ятного знака 
на честь Героїв 
відбудеться захід 
з ушанування 
пам’яті полеглих 
за волю України. 
Запрошуємо 
містян 
долучитися до 
спільної 
молитви.  

Оголошення 
Шановні жителі Бібреччини! У центр забезпечення 

привезли ходунки-роллери для людей з обмеженими 
можливостями. Кому потрібно для реабілітації, 
звертайтеся.  

До уваги 
вірян 

 
 
Розклад 

служінь у 
церкві Покрови 
Пресвятої 
Богородиці м. Бібрки 
Четвер, 25.05 (свято ХРИСТОВЕ 
ВОЗНЕСІННЯ): 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:00 Свята Літургія 
- 19:30 Молебень до Матері Божої 
(маївка) 
П'ятниця, 26.05 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
- 19:30 Молебень до Матері Божої 
(маївка) 
Субота, 27.05 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
загальна 
- 19:30 Вечірня 
Неділя, 28.05 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 
- 15:00 Сповідь випускників 
- 16:00 Свята Літургія для випускників 

 

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:  
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

 

 


