
 
 
 

7 грудня 2017р. виповни-
лося 125 років від дня наро-
дження легендарної хорун-
жої УСС Олени Степанів. 
Із маленького мальовничо-

го села Вишнівчика, що на 
Перемишлянщині, вийшла у 
світ справжня українська 
перлина. Ім’я Олени Степа-
нівни назавжди увійшло в 
історію та фольклор.  
Ця жінка ніколи не криви-

ла душею і навіть  ворогам говорила правду - на шкоду собі. Так, перебуваючи в російсько-
му полоні, на провокаційне запитання «Сепаратистка і мазепинка?» Олена Степанів гордо 
відповідала:  «Так!» Її шанували як справжнього, гідного ворога.  
Без сумніву, Олену Степанів можемо називати національною героїнею: «Її знала Європа. 

Нею пишається Україна».  
Під такою назвою 8 грудня в нашій школі відбулася презентація культурологічного проекту 

за участю учнів 8-Б та 9-Б класів (класні керівники Боднар Г.Я. та Боднар В.М.). Діти у про-
зі, поезії та пісні відтворили своє прочитання сторінок життєпису героїні.  
Про сильну волю та обов’язок перед Батьківщиною Олена Степанівна розповіла у своїх спо-

гадах «Жінка-вояк» На сцені це відтворили чотири юнки-січовички. Також учні інсценізува-
ли сміливі заклики хорунжої в одній із битв, у якій вона брала участь, – на горі Маківці. 
Дуже зворушливим був виступ фольклорного ансамблю «Криниченька» із родинного села 

Олени Степанів. Його учасниці відтворили традиції, у яких зростала мала Оленка, а згодом 
національна героїня. Кожне їхнє слово, пісня, рух зачіпали за живе, хвилювали до глибини 
душі. 
Про те, яким прикладом для молоді стала ця легендарна жінка, розповіли дівчата із куреня 

ч.2 імені Олени Степанів. Вони представили НСОУ «Пласт» та свій курінь, а після заходу 
провели  інтелектуальний змаг  для учнівського самоврядування  школи. 
На завершення  священик із с. Вишнівчика отець Михайло, отець–декан Микола та дирек-

тор школи Галина Островерха подякували всім учасникам за підготовку заходу. 
Пишаюся тим, що народилася в селі Вишнівчику та маю змогу ходити стежинами нашої 

славної землячки  Олени Степанів. Тішить те, 
що  її батьківська оселя не стоїть пусткою. 
Сюди часто навідуються  курені Станиці  
Львів Пласту, зокрема й дівчата із куреня ч.2 
імені Олени Степанів. Тут вони  проходять 
свій вишкіл та проводять різні заходи. Хоті-
лося б,аби  в родинній хаті нашої національ-
ної героїні все ж таки відкрився музей як 
жива пам'ять про її подвиги в ім’я України. 
Пам’ятаймо! Фронт Олени Степанівни не в 

минулому. Її ідеї актуальні сьогодні. І від того, 
наскільки ми проявимо свою громадянську 
волю і здатність до об’єднання на благо Укра-
їни, і залежить здійснення мрій Олени Степа-
нів-Дашкевич та сотень тисяч полеглих у бо-
ротьбі за нашу волю й незалежність. 

Боднар Г.Я., учитель ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ 
ст. імені Уляни Кравченко», модератор заходу 

 
 

м. Бібрка, 14 грудня, 2017 рік випуск №97 (174) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Її знала Європа. Нею пишається Україна 

ФОТОФАКТ 
Вихованці  БДЮТ м. Бібрка  розписували медя-
ники  для воїнів АТО на свято Миколая. Хочемо 
подякувати  п. Г.Лайтер за   випічку у вигляді 
«Ангеликів» та « Миколайчиків». Велика подяка  
дітям та батькам, які долучилися до цієї акції. 



Діяльність ГО «Молодь Бібрки» у 2017 
році 

 Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні — третя річниця 
памʼяті (20.02.17) 

 До 203-ої річниці з Дня народження Великого Коб-
заря учасники ГО взяли участь у загальноукраїнсь-
кому відеочитанні поеми «І мертвим , і живим...». 

 
 23.04.17 на 
Провідну Неділю  
ГО "Молодь Бібр-
ки" організувала 
гаївки та забав-
ляння. 
 
 09.07.17 взяли 
участь у "Форумі можли-
востей" у с. Уневі на за-
прошення ГО "Розвиток 

Краю"  
 
 16.06.17  

долучилися до то-
локи біля Народ-
ного дому м. Біб-
рки 
 
 03.09.17 долучи-
лися  до Бібрецьких Фе-

стин 
 

16 серпня 2017 року 
в рамках проекту «Ро-
зфарбуємо наше місто 
разом» виконано роз-
пис  центральної стіни 
міста. 
У 2017 році ГО “Мо-

лодь Бібрки” допомог-
ла Народному дому м. Бібрки заповнити й по-
дати необхідні документи для участі в конкур-
сах, що проводив  Департамент з питань куль-
тури, національностей та релігій Львівської обл-
держадміністрації: 
Конкурс №1: “На кращі Народні доми області”, 

у якому перемогли й отримали 20000 грн. для закупівлі глядацьких крісел (подавали на суму 
200000 грн.) 
Конкурс №2: “Серед колективів художньої самодіяльності  для надання їм фінансової підт-

римки на пошиття сценічних костюмів”, у якому перемогли й отримали 15000 грн. (подава-
ли на 60000грн) на пошиття вишитих блузок для  жіночого хору «Горлиця». 
На конкурс серед громадських організацій ГО “Молодь Бібрки” подала ще три проекти: 
Проект 1:«Розфарбуємо наше місто разом» 
(Холі-фест у рамках розпису центральної стіни у м. Бібрці). Куратор проекту: Ірина Мисюк 

(Курдина) 
Проект 2: “Відновлюємо традиції: Ой на Івана та й на Купала…”. Куратор проекту  Ганна 

Галечка 
Проект 3 : “Збереження пісенної культурної спадщини - “Збірка рукописів Бібреччини”. Ку-

ратор проекту   Оксана Зінчук 
Переміг  у  конкурсі проект 1: «Розфарбуємо наше місто разом», який виконаний 16 серпня 

2017 року  



Метою проведення даного заходу було створення нового образу Бібрки за допомогою су-
часного мистецтва стрит-арт у поєднанні з нашими цікавими творчими ідеями. Для вико-
нання проекту учасники громадської організації виконали низку завдань: 
- знайшли дизайнерів, майстрів-художників для оформлення стіни; 
- розробили ескізні проекти; 
- провели загальноміське голосування в соцмережах для затвердження одного ескізу; 
- закупили матеріали та інструменти для виконання художніх робіт; 
- з професійними художниками  виконали розпис стіни; 
- забезпечили художників харчуванням; 
- зробили фотозвіт виконаного проекту в місцевих ЗМІ та соцмережах. 
Є сподівання, що даний мистецький проект допоможе містечку стати більш сучасним, кра-

сивим, цікавим для гостей міста та надихне його мешканців урізноманітнити їхнє буденне 
життя, а також стане початком у створенні бренду нашого міста, нового іміджу, який спри-
ятиме зацікавленню потенційних жителів, туристів, нових підприємств та бізнес-проектів 
для соціально-економічного розвитку Бібрки, залученню інвестицій. Стрит-арт є чудовим 
засобом для цього, тому що цей розпис уже давно в цілому світі став мистецтвом, яке ство-
рює настрій та може розповідати історії. 

Оксана Зінчук 

 

Увага! Конкурс! 
Бібрська міська рада оголошує конкурс (серед школярів) на 

кращі прикраси для міської ялинки. Вироби приймаються до 
20 грудня. Авторам кращих прикрас – призи від мерії.  

Бібрський  міський  голова  Роман  Гринус 
 

 

Освітлення пішохідних переходів 
Завдяки зверненням Бібрської міської ради до 

власника автодороги розпочато монтаж спеціа-
льного освітлення пішохідних переходів уздовж 
автошляху Н-09 (на території Бібрської міської 
ради). Днями буде модернізовано 5 пішохідних 
переходів: два у с. Шпильчині та три у м. Бібрці 
(один по вул. Львівській та два по вул. Галиць-
кій)  

Виконавчий комітет БМР  

 

Оголошення 
22 грудня 2017 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХІХ–а 

сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

XІХ-ї сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання від 22.12.2017р. 
1. Про затвердження бюджету Бібрської міської ради на 2018 рік. 
2. Про встановлення місцевих податків і зборів. 
3. Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2018 р. 
4. Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік. 
5. Про затвердження штатного розпису апарату Бібрської міської ради та її виконавчого комі-

тету на 2018 рік. 
6. Про затвердження штатного розпису ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрці на 2018 рік. 
7. Про співфінансування з бюджету Бібрської міської ради інвестиційних проектів. 
8. Про передачу на баланс КП «Бібрський комунальник» водогону по вул. Зарічній. 
9. Розгляд заяв. Різне.  

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 
 

 

Правда проти брехні 
Будівництво водопровідної мережі по вул. Зарічній було можливе лише дорогою з однієї 

простої причини: жоден мешканець не дозволить руйнувати благоустрій на прибудинковій 
території задля прокладання міського водопроводу. З міського бюджету на роботи 
не було витрачено жодної копійки.  Усі кошти надійшли з державного 
бюджету. Місто ще й спромоглося заощадити близько 100 тисяч гривень (зекономлені 
кошти було повернуто до державної скарбниці). 



Для відновлення дорожнього пок-
риття по вул. Зарічній було викори-
стано нову щебенево-піщану суміш 
та асфальтовий зріз з автодороги – 
загалом кількадесят тонн (жодних 
матеріалів із залізниці не викорис-
товували, про що, як завжди, фан-
тазує О. Півень). 

Щодо тротуарів по вул. Галиць-
кій: міська влада неодноразово зве-
рталася до Облавтодору, Держаген-
ції з автомобільних доріг як щодо 
цієї проблеми, так і щодо неякісних 
робіт із укладання дорожнього по-
лотна. На жаль, результатом звер-
нень були лише відписки. Самостій-
но проводити ці роботи ми не маємо 
права через те, що дорога й тротуар 
є у державній власності (а не у вла-

сності міста). А в попередньої влади хотіли б поцікавитися: куди поділася демонтована бру-
ківка з вул. Львівської? Виглядає на те, що «пішла» разом з попередниками. 

Щодо ремонтів комунальних доріг: ми відремонтували за 2 роки більше доріг, аніж попе-
редники за 13, та ще й сплатили борги за них. Не поширюйте брехливої інформації.  

Виконавчий комітет БМР 
 

 

Прогноз погоди на 15-17 грудня  

 

Оголошення 
17 грудня о 15.00 у Народному до-

мі м. Бібрки відбудеться постано-
вка дитячої казки «Небесний 
гість». Запрошуємо всіх охочих. 
Учасники заходу  зможуть зробити 
собі світлину з Миколаєм.    

 
ОГОЛОШЕННЯ 

На території Бібрської міської ради 
зареєстровано громадське формування 
з охорони громадського порядку «Бібр-
ське громадське об’єднання «ЗАЛП»» 
(ідент. номер 41739901). Особам, які 
хочуть брати участь у охороні гро-
мадського порядку на громадських 
засадах, просимо звертатися за те-
лефонами: 

098 481 58 58 – Дем’ян,  
067 589 50 03 - Володимир 

 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  
Четвер, 14.12 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 15.12 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа 
Субота, 16.12 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 17.12 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 

 

 

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ  

 

ФОТОФАКТ 
Творчий вечір з нагоди 30-річчя Народного ансамблю 
пісні і музики "Кладочка" 


