
иро вітаю вас із Міжнародним жіночим днем. Нині значна частина української громади вже розу-
міє, що це не просто День Жінки, якій дарують квіти й цукерки, а день привернення уваги до про-
блем жіноцтва, котре заслуговує на більш гідне місце в суспільстві.  

Я бажаю всім жінкам мати мож-
ливість утілювати свої мрії, реа-
лізувати себе професійно, одер-
жувати адекватну  зарплатню, 
повноцінно та якісно відпочива-
ти. Як чоловік, розумію, що нині 
порушено гендерний баланс: 
жінки мають дуже багато 
обов’язків і зовсім недостатньо 
прав і гарантій. Тому, дорогі жін-
ки, зичу вам успіхів у відстою-

ванні ваших законних прав, у збільшенні кількості 
жінок престижних і добре оплачуваних професій.  

Дорогі жінки! Хай у 
ваших родинах па-
нує взаєморозумін-
ня, злагода, любов, 
взаємна увага і по-
вага, а кожна весна 
хай дарує не тільки 
квіти, а й нові мож-
ливості.  
Будьте щасливими, красивими й успішними. Усіх 
вам гараздів і благ! 

Із повагою Бібрський міський голова Роман Гринус 
 

Завтра – день народження 
Тараса. Відсвяткуймо його 

разом! 
Програма відзна-

чення 204-ої річниці 
від дня народження 
Тараса Шевченка у 

м.Бібрці 
9 березня  

Збір учасників (хорові 
колективи, учні, пред-

ставники влади, громадськості)  на 
Кобзаревому Майдані                           11.45  
Покладання квітів до барельєфа Тараса 
Шевченка на Кобзаревому майдані  12.00  
Спільне виконання «Заповіту» та «Реве та 
стогне Дніпр широкий»                         12.10 
«Вільний мікрофон» - усі охочі читають 
вірші  Тараса Шевченка, після чого  прово-
дяться інші мистецькі заходи         від 12.15 
Тематичний вечір «Свою Україну любіть» у 
НД м. Бібрки                                              13.00 

10 березня  
Ушанування пам’яті Тараса Шевченка (па-
нахида)                                                       17.00  

Оргкомітет 

Про перспективи будівлі кінотеатру у Бібрці 
У середу, 7 березня, у 
приміщенні Бібрської 
міської ради відбула-
ся зустріч представни-
ків бізнесу, керівників 
підриємств та органі-
зацій м.Бібрки з деле-
гацією  Стрийської 
єпархії УГКЦ на чолі з 
Преосвященним вла-
дикою Тарасом (Сень-
ківим), Єпархом 
Стрийським,  та місцевим духовенством.  
Зустріч організував  Бібрський міський голова Роман Гринус спільно з 
отцем-деканом Миколою Ковалем із метою об’єднання зусиль для 
реконструкції будівлі кінотеатру - пам’ятки архітектури місцевого 
значення – під духовно-культурний та соціально-культурний  Центр 
УГКЦ. Зі слів Владики Тараса,  ця зустріч – це перший крок до спільної 
реалізації проекту для наших родин і близьких, який передбачає фун-
кціонування на базі Центру катехитичного осередку, консультативно-
го центру для родини, центру реабілітації  учасників АТО та їхніх сі-
мей, осередків праці з молоддю, спортивних  та танцювальних гурт-
ків, школи мистецтв тощо. Основний акцент такий Центр скеровува-
тиме на системну роботу з молоддю. На зустрічі визначено перші 
кроки, які необхідно зробити для втілення задуманого. 

Наш кор. 
 
 
 

Щ
м. Бібрка, 8 березня, 2018 рік випуск №109 (186) 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко 

Зі святом,дорогі жінки! 



Районний конкурс «Вклонімося Тобі, Кобзарю» 
ьомого березня в БДЮТ м. 
Бірки відбувся районний кон-
курс «Вклонімося Тобі, Кобза-

рю», у якому взяли участь 76 кон-
курсантів. Це учні ОЗНЗ « Бібрська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко», учні 
Свірзької ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «ЗНЗ І-ІІст.-
ДНЗ» с.Стоки, Великоглібовицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Ю. Головінського, НВК « ЗНЗ І-
ІІ ст.-ДНЗ» с. Лани , Суходільської ЗОШ 
І-ІІ ст., Глібовицької ЗОШ І-ІІ ст., НВК 
«ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ» с. Романів та вихова-
нці БДЮТ м. Бібрка. Учасники конкурсу 
декламували твори Т.Г.Шевченка та про 
Т.Г.Шевченка, виконували пісні на його 
слова , а також читали авторські вірші 
про поета. Конкурсантів оцінювало журі  
у такому складі: учитель вокалу Бібрсь-
кої музичної школи Береза М.М., учи-
тель НВК «ЗНЗ І-ІІст.-ДНЗ» с. Стоки Влах 
З.С., директор Народного дому м. Бібрки 

Сурмач Л.П., вчитель Свірзької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Торко Л.Ю. 
     Майстерно виконали ролі учні ОЗНЗ 
«Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравчен-
ко»   Кусий  А. та Головата О. в музично-
поетичній композиції « Чи не покинуть 
нам, небого», передаючи звернення 
поета до Музи, в образі якої Шевченко 

персоніфікував власну творчість, своє 
натхнення й покликання.      
    Тернавчук С., учениця 9 класу Свір-
зької ЗОШ І-ІІІст., з любов’ю і трепетом 
прочитала  вірш М.Барчук «Роздуми 
біля портрета». Красу і трагічність істо-
рії квітки лілії передала вихованка 
БДЮТ Бочуляк Злата. Тепло і зворуш-
ливо зіграли роль маленького Тараси-
ка та Оксанки Дзедзюх М. та Наконеч-
на А., учні Стоківської ЗОШ. Ніжно, 
мелодійно лунали пісні на слова Шев-
ченка у виконанні  Кіх А. та Назарко Д., 

учнів НВК «ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ» с. Романів, 
Ніколаєвої Д, Синишиних Марії та Мак-
сима., учнів Великоглібовицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Ю. Головінського , Пуделко К., 
Рущака Б. й інших. 

Радіємо за талановитих дітей, 
які з гордістю та любов’ю читають поезію 
Т. Шевченка.  

Директор БДЮТ  В.Худа 

 

БІБРКА НА ПЕРЕХРЕСТІ ВІКІВ 
Будівничий храму і духу 

(До 175 річниці з дня народження о. Є. Дзеровича) (початок у попередньому числі газети)
Отець Іполит був послом до Галиць-

кого Сейму 1861 - 1869 pp., з 1867 року - 
депутатом повітової Ради в Бібрці та 
куратором повітової шкільної округи. 
Упрдовж усього часу священства в Бібр-
ці о. Іполит дбав про церкву, примно-
жував її маєтність. У 1852 та 1853 pp. 
церква збагатилась на два вівтарі, були 
придбані Богослужбові книги. На той 
час то було 16 одиниць. О. Іполит пору-
шував питання і про будівництво нової 
церкви. Цю мрію він передав своєму 
синові Євгену, який у 1874 році став за-
відувати бібрською парафією, (о. Іполит 
перейшов парохом у м. Рогатин). На той 
час у Бібрці було 1130 вірних прихожан. 

Євген Дзерович здобув блискучу осві-
ту: середню - у Львівській академічній 
гімназії, вищу - у Віденському універси-

теті. У 1865 році закінчив Богословський 
факультет у цьому виші. У сім'ї майбутній 
парох бібрецької церкви пройшов добру 
школу виховання як християнина, так і 
свідомого русина. Цей потенціал давав 
йому сили не збитися на манівці «моск-
вофільства», яке якраз набирало обертів 
у східногалицьких повітах Австро-

Угорської монархії. Прихильники ідеї 
«єдиного народа» під скіпетром царя 
московського у 1876 році утворили на 
противагу «Просвіті» свою організацію - 
«Общество им. М. Качковського». Це 
москвофільське «общество» закладало 
свої читальні та крамниці, одержуючи 
допомогу з царських рук. По суті в се-
редині держави легально діяла п'ята 
колона Москви. «Москвофільство» не 
тільки баламутило русинів, особливо 
селян, але й налаштовувало проти них 

офіційний Відень. Крайова адміністрація, 
що була в польських руках, доносила 
цісареві через свої х довірених «шепту-
нів», що русини - то всі вороги імперії і 
тільки думають, як би заскочити під ви-
соку руку царя. 

(Продовження в наступному числі газети)                                        (Фото Тараса Охримовича) 
Т. Шах, м. Бібрка, 07.02.2018 р. 

 
 

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ХОДА 
У неділю, 11 березня, на 
центральній  площі м. 
Бібрки з метою вшану-
вання Героїв Майданів, 
Героїв російсько-
української війни й зара-
ди об’єднання всіх лю-
дей в Україні у прагненні 
миру з 11-00 до 18-00 

будуть розгорнуті більше ніж 300 метрів прапорів бойових 
бригад, підрозділів, які захищають нашу державу на Сході 
України. Це будуть  прапори , які надали матері загиблих унас-
лідок російської агресії синів , прапори з прифронтових міст 
Луганської та Донецької областей. Також буде розміщена ви-
ставка шевронів бойових підрозділів. Захід відбудеться в ме-
жах Усеукраїнської акції «Велика українська хода». 
Запрошуємо мешканців Бібреччини на захід.  

С 

ФОТОФАКТ 
Триває ремонт 3-х павільйонів на території 
ДНЗ «Сонечко» (за кошти міського бюджету) 

 



Дешева рибка — погана юшка 
ершого березня в газеті «Погляд» 
було опубліковано статтю «ДО-
РОГА»ВЛАДА», де в саркастично-

му стилі було описано звіт про вико-
нання бюджету за 2017рік. Шановні» 
опоненти! Ми хоча б маємо про що 
звітувати, і не потрібно бути великими 
аналітиками, аби зрозуміти ,що при 
збільшенні ДОХОДІВ збільшуються 
ВИДАТКИ. У 2017 році Кабінет міністрів 
України з 1 січня збільшив розмір мі-
німальної зарплати до 3200.00грн, 
відповідно  фонд зарплати збільшився, 
що тягне за собою зростання витратної  
статті бюджету  
Також згідно з Постановою КМ України 
№ 268 “Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апа-
рату органів виконавчої влади, …»  з 
метою зростання престижу праці в 
органах місцевої влади було підвище-
но посадові оклади працівників усіх 
місцевих органів влади. Тобто зарпла-

ти як у Бібрській міській раді, так і в 
інших міських радах (Перемишлянсь-
кій, Ходорівській та ін.) підвищила 
держава, а не хтось із власної волі. І 
зарплати у працівників середньоста-
тистичні, а не високі. Чи пану Півню 
підходить так,  як було колись: мізерні 
зарплати у всіх працівників мерії, але 
неймовірні маєтки і статки в окремих 
очільників? 
Загалом тепер державний підхід та-
кий: добрий чиновник повинен мати 
офіційну конкурентну зарплату, а не 
мізерну, бо, як кажуть у наро-
ді,«дешева рибка – погана юшка»! 
Також зауважу, що міська рада працює 
якісно інакше. Залучено кілька мільйо-
нів позабюджетних коштів на розвиток 
міста. За останні два роки БМР почала 
надавати багато нових послуг, яких 
раніше не було: реєстрація місця про-
живання, реєстрація майнових прав, 
ін. (раніше мешканці для цього їхали 

до Перемишлян). Також мерія не 
лише витрачає, а й заробляє (у ми-
нулому році за послуги ми отримали 
понад 700 тис. грн. (раніше такого не 
було зовсім). А що ви заробляли? 
Слід додати, що за нової влади 
міська рада зреалізувала 4 мікроп-
роекти, цьогоріч подано на конкурс 
ще 12 проектів. Для порівняння: за 
попередніх 13 років – 1 мікропро-
ект (!) Окрім цього, беремо участь у 
всіх можливих програмах співфіна-
нсування. То, може, краще не «де-
шева» гнила влада, а мотивована  й 
ефективна?   
Для більш глибшого аналізу витрат 
та доходів  кожен охочий може 
ознайомитися зі звітом мера міста 
на сайті Бібрської міської Ради. 
Щодо витратних статей на благоуст-
рій міста: у бюджеті 2017 року на 
благоустрій міста було виділено 

1392,7 тис грн.(закупівля дитячих, та 
спортивних майданчиків , зупинок 
громадського транспорту, дорожніх  
знаків,  елементів благоустрою Хресної 
дороги, освітлення міста й багато ін-
шого, чого попередники й не думали 
ніколи робити). Не буду ще раз пере-
раховувати виконану  роботу комуна-
льного підприємства – оцінку  перш за 
все дадуть мешканці міста.  
На утримання ДНЗ «Сонечко» у 2017 
році  було використано 3135,7 тис. грн. 
Що стосується преміювання, у жовтні 
2017 року міська рада з власних коштів 
виділила 65 тис грн. на виплату премій 
працівникам закладу. Так що, шанов-
ний Півню, не брешіть.  
 Можна зробити висновок, що О. Пі-
вень пише неправду. Наприклад,  чому 
замовчує, що у 2017 році за борги по-
передньої влади (борг за теплопоста-
чання  у 2015 році  в ДНЗ «Сонечко»)  
було стягнуто через суд 250 тис грн. То 
не ми «дорога» влада, а ви, бо ваші 
борги ми сплачуємо дотепер. Ви ж 
цинічно брешете не моргнувши оком.  
Щодо тарифів: ціни, вартість послуг 
зросли всюди в державі. Причиною є 
борги, накопичені за попередньої 
влади. Низькі тарифи – це занедбане 
місто-смітник. Свідомі мешканці ро-
зуміють, що вкладати гроші у свій дім 
повинні всі. Не може бути нічого де-
шевого: безплатний сир лише в ми-
шоловці.  
І не можу не сказати про допомогу 
війську, яку ви критикуєте. Знайте: це 
свідомий вибір нормальних людей, 
яких ніхто, тим паче міська влада, не 
змушує допомагати.  

«Бачити — не означає розуміти, ро-
зуміти — означає бачити! Ви бачите 
речі не такими, якими вони є, а таки-
ми, якими ви є» 

Голова бюджетної комісії БМР Ігор Грицило 

 

Подяка 
олектив приймального, неврологіч-
ного відділення Бібрської РЛ та пра-

цівники лабораторії Бібрської поліклініки 
висловлюють подяку народному депута-
тові України Т.І.Батенку, керівнику львів-
ського політичного об'єднання " Ук-
роп"  І.З.Телішевському за сприяння у 
виділенні державних коштів на суму 
70000 гривень на закупівлю медичного 
обладнання для Бібрської РЛ. За ці кош-
ти вдалося придбати нове та вкрай не-
обхідне медичне обладнання,а саме: 
новий 12-канальний електрокардіограф 
з умонтованим процесором для прий-
мального відділення, новий електровід-
смоктувач для неврологічного відділен-

ня, медичний бінокулярний мікроскоп з 
підсвіткою для лабораторії. За 2017 та 
2018 роки за сприяння Т.І.Батенка та 
політичного об'єднання "Укроп" вдалося 
закупити за державні кошти три нові та 
дороговартнісні ЕКГ-апарати (для полік-
лініки, терапевтичного та приймального 
відділень Бібрської РЛ), апарат магніто-
терапії, танки-баки для проявки рентге-
нологічої плівки з підігрівом, апарат для 
вимірювання гемоглобіну та гематокри-
ту крові, медичний мікрос-
коп,електровідсмоктувач. Для якісної 
роботи Бібрської РЛ вкрай необхідно 
закупити ще автоматичний концентра-
тор кисню (для вироблення медичного 

кисню) для терапевтичного, приймаль-
ного, неврологічного в-нь та операційно-
го блоку. Також у лабораторії треба за-
мінити медичний дистилятор води, фо-
тоелектрокалориметр. Потрібно но-
ве  рентгенологічне обладнання: цифро-
вий флюрографічний апарат з пристав-
кою для  мамографії. Потрібні дефібри-
лятори з програмним забезпеченням, 
мікроскопи медичні, апарат електрохі-
рургічний для зварювання тканин ЕКВЗ 
300 " ПАТОНМЕД", відеостійка для фіб-
рогастро- та колоноскопії, а найголовні-
ше - новий медичний автомобіль  (УАЗ).  

Завідувач неврологічного відділу, в.о. зав. поліклініки І.Є.Донцова 

П 

К 

ФОТОФАКТ 
За кошти міського бюджету 
встановлено зупинки громадсь-
кого транспорту на вул. Глібо-
вицькій та вул. Грушевського 

 



УВАГА! Тенісний тур-
нір! 

Двадцять п’ятого березня в На-
родному домі м.Бібрки відбу-
деться турнір із настільного те-
нісу. Охочих взяти участь про-
симо подавати заявки до 20 
березня (НД м.Бібрки). Турнір 
буде проведено за віковими 
категоріями.  

Оргкомітет. 

 

Допомога війську 

Звертаємося до Всіх небай-
дужих жителів Бібреччини з 
проханням допомогти воло-
нтерам із поїздкою на Схід 
України! 
Допомогу приносити 8-го 
березня (четвер) із 14:00 до 
19:30 год. за адресою: 
вул.Торгова, 20. 

Бібрська волонтерська група 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
Втрачене свідоцтво на право вла-
сності на квартиру №1 по 
вул.Ясна, 1 в м.Бібрка по 1/4 ча-
стині кожному, а саме: Швець 
Любові Йосипівні, Швецю Віталі-
єві Васильовичу, Швецю Олексан-
дрові Віталійовичу, Швецю Наза-
рові Віталійовичу, вважати не-
дійсним. 

 
Хресна Дорога у Бібрці отримала ве-
лику допомогу від "Західполіфом 
Плюс" у вигляді арматури для потреб 
нашої Хресної Дороги на суму-- 20 695 
грн. 
Щиро дякуємо за допомогу директору 
Василю Петровичу Бубнюку і Лесі Ма-
лець. 
Нехай Господь милосердний золотими 
літерами запише Ваші імена на небі. 
Щоб сторицею повернулося до Вас усе 
добро, яке Ви робите. 

 

До уваги охочих подати оголошення чи вітання до газети! Ми завжди публікували 
оголошення безкоштовно. Таку практику продовжуємо й надалі, але пропонуємо долу-
читися до доброї справи – побудови Хресної Дороги в Бібрці. Для того, щоб Ви мали змо-
гу опублікувати оголошення чи вітання в нашій газеті, потрібно внести благодійну по-
жертву на побудову Хресної Дороги у м. Бібрці на суму від 40 гривень. Разом – сила! 

Карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595 видана на ім'я Леснік Іван Павлович. 

 
   
 
 

 
 

Прогноз погоди

 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  
П'ятниця, П'ятниця, 9.03 
- 10:00 Хресна Дорога і сповідь у лікарні 
- 17:00 Особиста молитва у храмі 
- 18:00 - 24:00 Хресна Дорога; адорація Найсвя-
тіших Тайн; спільні молитви 
Субота, 10.03 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 11.03 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
- Хресна хода містом (час буде повідомлено у 
неділю після Літургій) 

 

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

 


