
Народ мій є! Народ мій завжди буде!  
Ніхто не перекреслить мій народ! 
Пощезнуть всі перевертні й приблуди, 
І орди завойовників-заброд! 

Василь Симоненко 
 

 

Відзначення 
Дня Соборності України 

 У понеділок 22 січня в приміщенні музичної школи 
урочисто відзначено 99 роковини єдності УНР та ЗУНР, 
Ця історична подія стала визначальним моментом у ба-
гатовікових змаганнях українського народу на шляху 
побудови єдиної соборної держави. Ідея соборності та 
єдності України особливо актуальна сьогодні в умовах 
російської окупації частини нашої території. Тому важ-

ливі не тільки героїчні зусилля наших захисників на Сході а й усвідомлення кожним із 
нас відповідальності за єдність громади , за добробут наших міст і сіл, за згуртованість 
суспільства, Дуже потрібно щоб відзначення таких знаменних дат у нашій громаді в 
майбутньому відбувалося за участю більшої частини свідомих бібрчан, духовенства, на-
родних обранців, Дякуємо всім присутнім та учасникам святкового концерту. Завжди 
раді бачити Вас у нашій школі.  

Іван Герчаківський  

 

Колядує «Горлиця» 
У Різдвяні свята 

Квапимось брат до брата 
Позабудьмо, що нас ділить 
А єднаймось кругом цілим 

Та й заколядуймо. 
Богдан Лепкий 

Різдвяний фестиваль «Велика коляда», який відбу-
вається у Львові в Храмі Пресвятої Євхаристії, за-
прошує найкращі аматорські хорові колективи з усі-
єї України, а також поза її межами. 

Народний жіночий хор «Горлиця» Народного Дому м. Бібрки вже декілька років пос-
піль має за честь колядувати на цьому фестивалі. 

Умови участі у «Великій коляді» передбачають вивчення  обов’язкових колядок, щедрі-
вок певного регіону України. 

Учасниці хору підготували багато нових колядок: поліських, лемківських, бойківських, 
закарпатських, подільських. 

12 січня 2018 р. віншували, колядували, щедрували учасниці хору «Горлиця» на по-
дільській коляді. 

Храм Пресвятої Євхаристії традиційно заповнений слухачами, які щедрими оплеска-
ми нагороджують співаків. Хор «Горлиця» виступив вдало, особливо гарно прозвучала 
коляда «Діва сина породила» у виконанні солістки Марії Чемереги, а також феєричний 
«Щедрик» М.Леонтовича. 

м. Бібрка, 25 січня, 2018 рік випуск №103 (180) 

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

День Соборності 



Святкова атмосфера, прекрасна акустика, підтримка публіки, вітання адміністратора 
храму Пресвятої Євхаристії о.Ю.Васьківа, нагородження пам’ятним знаком, Дипломом 
фестивалю додали співакам наснаги й бажання надалі брати участь у «Великій коляді». 

Народний жіночий хор «Горлиця» є відомим колективом у області, тому  часто отримує 
запрошення на різні фестивалі: «Великодні дзвони», «Гей, на Івана», «Духовної музики і 
Божого слова» та ін. 

Репертуар хору дуже різноманітний, складає три програми: духовні, класичні й сучас-
ні твори, пісні національно-визвольних змагань. На даний час «Горлиця» починає підго-
товку до обласного конкурсу аматорських хорових колективів, присвячений 140 річчю 
Миколи Леонтовича. 

Від імені учасників хору складаю подяку голові Бібрської МР п.Р.Гринусу і депутату 
п.О.Білоусовій за сприяння в наданні транспортного засобу для поїздки на фестиваль 
«Велика коляда». 

Лариса Хомутник  

 

«Львівські музики» з Ігорем Богда-
ном у Бібрці 

У неділю, 21 січня 2018р., у Народному домі міста 
Бібрки не було де впасти яблуку. З ювілейним ново-
річно-різдвяним концертом завітав фольк-гурт 
«Львівські музики». Професійність гурту справила на 
глядача неабияке враження. Пісні у виконанні 
«Львівських музик» звучали природно, легко, прияз-
но. Дуже щиро і привітно,водночас і по-
домашньому, і святково зустрів зал  почесного гостя 
концерту - заслуженого артиста України Ігоря Бог-

дана, який тепер живе у Калгарі (Канада).  
У концерті прозвучали колядки, народні та сучасні 
композиції, які вже стали шлягерами. Звучали твори у 
виконанні «Львівських музик»,  які линули на Схід, до 
тих хлопців, які охороняють наш спокій. До болю зво-
рушливою була люба серцю колядка у виконанні Ігоря 
Богдана  «Сумний Святий вечір». Спільно із залом ви-
конували незабутню і справжню пісню «Блукаюча зо-
ря».  
Велике спасибі нашому землякові, учаснику фольк-
гурту «Львівські музики» Тарасові Тимошенку. Саме 
завдяки Тарасові ми мали змогу насолодитися чудо-
вими музичними композиціями. 
Хочу від усіх глядачів, пошановувачів гурту «Львівські 
музики» та Ігоря Богдана побажати, щоб наступні сто-
рінки їх творчого життя були й надалі такими ваго-
мими, наповненими любов’ю до людей, до рідного 
краю, до рідної пісні, до Бога. 

Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач 

 
Подяка всім волонтерам 

11 січня 2018р. волонтери Народної Самооборони 
Львівщини з різдвяними смаколиками і волонтерсь-
ким вертепом їздили в зону бойових дій на Сході 
України. 
До збору частувань для наших хлопців приєдналося 
багато жителів Бібреччини, а зокрема люди з таких 
населених пунктів: с.Лани, с.Серники, с.Свірж, 
с.Великі Глібовичі,с.Малі Ланки, с.Стрілки, с.Ходорківці, с.Шпильчино, м.Бібрка.  
Люди приносили солодку випічку, дуже багато пампушків, цукерки,мандаринки,печиво, 
каву,чай,м’ясні вироби,закрутки,вареники(111 відерок),шкарпетки ,туалетний папір , 
цибулю і часник. 

ФОТОФАКТ 
На місцевому каналі італійського 
телебачення було опубліковано ві-
деоматеріал про українську школу 
«Золотоуст», де наша землячка Ка-
терина Саловська викладає україн-
ську мову: 
https://www.facebook.com/InCamm
inoTV/videos/1422951611167191/ 
Незважаючи на те, що наші земля-
ки живуть далеко від батьківщини, 
вони шанують рідну мову та куль-
туру.

 



Щиро дякуємо всім, хто допомагав все прине-
сене посортувати і спакувати,а зокрема меру 
нашого міста п.Роману Гринусу, Ігореві Цвет-
кову,Юлі Хамуляк, Тарасові  Лелюху, Уляні Ста-
сишин, Ігореві Стасишину,Сергієві Телень-
ку,Іванні Анрушкевич,Сергієві Цветкову,Надії 
Дяків, Іванові Гловацькиому,Оксані Бутен-
ко,Ростикові Цветкову,Лілії Майовець,Олі Збо-
рівській. 
Також дякуємо п.Якубівській за передачу з Бі-
брської лікарні, ще в грудні ця посилка була 
доправлена на Схід і передана солдатам. 
Висловлюємо вдячність усім небайдужим лю-
дям, які долучилися до чергової поїздки волон-
терів в зону АТО. 
На фото у лівій частині – наш земляк, депутат Бібрської міської ради, Микола Рей,що зараз захищає нас 
від московських окупантів на Донбасі) 

 

Велика подяка небайдужим жителям м.Бібрки, с. Великі Глібовичі і с. Стоки, які відгук-
нулися на прохання про збір картоплі, квасолі, цибулі, часнику для виготовлення сухих 
борщів і зупок, а також принесли багато сушених яблук і грушок для узварів , які так 
люблять наші захисники на Сході України.  
Все це вже доправлено на кухню Хенд Мейд по-львівськи для армії руками волонтерів. 
Окрема подяка: Ганні Конар, яка організувала збірку у с. Стоки, Любі Гловацькій і Надії 
Грицай ,щиро вдячні за допомогу в організації збірки у с. Великі Глібовичі. О.Миколо і 
о.Зеновію , дякуємо Вам, що завжди допомагаєте і звертайтеся на Службі Божій із про-
ханням про збірку для нашої армії. 
Нехай Господь сторицею заплатить усім, хто не байдужий до потреб наших захисників, 
які тримають для нас мирне небо � � 

Волонтерська група Бібреччини 
 

 

Про «Документи й аргументи» 
У відповідь на «сенсаційну» статтю  у газеті «Пог-
ляд» від 18.01.2018 року повідомляємо, що Роман 
Гринус прийшов на посаду міського голови з біз-
несу, який у нього завжди був родинний.  І бізнес 
залишився родині, це природно. Усе, що в нього є 
– здобуто його працею і працею його родини, і не 
на посаді державного чиновника. Для тих, хто 
пише, нагадуємо, що попередники для власного 
бізнесу забрали у школи шкільну ділянку, для бу-
дівництва власного будинку  відібрали в Будинку 
школяра землю,  яка належала дітям Бібрки, і про 
нерухомість  типу «Берізки»,  і не тільк  І майно 
немале,  і приватизовані гектари землі,  і бізнес – 

усе здобуто, щоб не сказати інакше,  за час перебування на посадах держслужбовців. Тепер 
щодо земельної ділянки, наданої в оренду З. Люлику для обслуговування кіоску. Бібрська 
міська рада за каденцій міських голів Ю.С.Іваськіва та М.І.Кобеля  надавали З. Люлику рі-
шення  на оренду землі для обслуговування  кіоску. Тільки за каденцій О.Й.Краєвського та 
Т.Є.Чабана такі рішення чомусь блокувались, і  не тільки З.Люлику, але і В. Чучварі. Тому за 
цей період і З.Люлику, і В.Чучварі доводилось платити штрафи через фіскальну службу, а 
штрафи скеровувалися не у бюджет Бібрки, а в районний. Тому таке рішення і підписання 
договору оренди земельної ділянки є абсолютно логічним, а право ще не означає викуп. 

Наш кор. 
 

Щодо підняття тарифів на вивезення сміття 
Із 1 січня відповідно до закону «Про відходи» всі зобов’язані сортувати сміття. Правка, яка 

забороняє захоронення на полігонах непереробних побутових відходів, була внесена в закон 
ще у 2012 році, але вступила в дію з 1 січня 2018 року. На повну силу запрацювала Угода 
про асоціацію з ЄС, тож всі закони, які відповідають європейським нормам мають викону-
ватися, адже мусимо бути європейцями не на словах, а на ділі. 

ФОТОФАКТ 
Розпочато встановлення зупинок громад-
ського транспорту на дорогах місцевого 
значення (за кошт міської ради) 



Відповідно суттєво зросли й тарифи на захоронення твердих побутових відходів. Це стало 
основною причиною підняття тарифів на вивезення сміття. Окрім того, перегляд тарифів 
обумовлений  зростанням цін на пальне, зарплатні, а також усіх складових, які формують 
собівартість даних послуг.  
Ми повинні розуміти, що мусимо платити за відходи реальну ціну, щоб не залишати нащад-
кам наслідки своєї безгосподарності й популізму окремих політиканів. 

Заступник Бібрського міського голови Іван Гловацький 

 

До відома мешканців комунальних будинків по вул. Уляни Кравченко в м. Бібрці 
З 1 грудня 2017року вивезення твердих побутових відходів з комунальних будинків по вул. 
Уляни Кравченко в м. Бібрка здійснює ТзОВ «Спецавтотранс – Львів». 
Інформуємо мешканців даних будинків, що нарахування за  послуги з вивезення твердих 
побутових відходів буде здійснюватися один раз в місяць на підставі фактично  спожитих 
послуг згідно з рахунком та актом виконаних робіт, наданих ТзОВ «Спецавтотранс – Львів» 
на 1 м2  загальної площі квартири. Оплату проводити на розрахунковий рахунок або в касу 
КП «Бібрський комунальник». 
За інформацією звертатися за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22 (КП «Бібрський ко-
мунальник»; телефон 43281. 

Керівник КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка 
 

 

20 січня на 85 році життя відійшла у вічність Ганна Іванівна 
Храплива-Пушкар. 
Народилася 12 лютого 1933 року в с. Чорнокінці Чортківсько-
го району на Тернопільщині. 
Скерована до Бібрки як  лікар-гінеколог. Тут оселилася, збуду-
вала з чоловіком хату і виховала двох синів: Олега і Любоми-
ра. 
Велика патріотка України, а зокрема й Бібреччини. 
З 1991 року була головою місцевого осередку Союзу Українок, 

членом громадської організації «Ветерани». Невідмовна й висококваліфікована лікар-
гінеколог, чуйна і дбайлива матір, розумна порадниця жіноцтва. 
Нехай всі діяння на Бібрській землі залишають добрий спомин бібрчанам про Ганну Пу-
шкар. 
Вічна їй пам’ять! 

Любов Візна 

 

Прогноз погоди

 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Прес-

вятої Богородиці м. Бібрки:  
Четвер, 25.01  
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 26.01 
- 08:00 Свята Літургія за молодих 
Субота, 27.01 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 28.01 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 

 

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

 


