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СЕМІНАР В ОЗНЗ «БІБРСЬКА ЗОШ І-ІІІ ст. ІМ. УЛЯНИ КРАВЧЕНКО» 

Д орога Бібрецька грома-

до! 

Вітаю зі світлим святом Хри-

стового Воскресіння. Для всіх 

християн Великдень—одне з 

найвеличніших свят церков-

ного календаря, адже засвід-

чує торжество життя, віри, си-

ли Божого духу. Нехай у ва-

ших серцях завжди живе лю-

бов, співчуття, щирість, а Бо-

жественний чин Воскресіння   

скріплює віру в те, що Світло, 

Правда, Надія проростають 

крізь найміцніше каміння й 

долають найгустішу темряву.  

Нехай у кожній домівці від-

чують дух відродження, нехай 

кожна родина зігріється теп-

лом Ісусової любові. Навчімо-

ся прощати одне одному, як 

Христос прощає всім нам.  

Христос Воскрес! 

Воскресне Україна!  

ВІТАННЯ З ВЕЛИКОДНЕМ 

18 квітня, у день пам’яті україн-

ської поетки  і вчительки Уляни 

Кравченко, в ОЗНЗ «Бібрська 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравчен-

ко» відбувся семінар заступників 

директорів шкіл Львівської облас-

ті, на якому було представлено 

діяльність школи у проекті ЛОІП-

ПО «Професійний розвиток педа-

гогічних працівників», ідейним 

натхненником якого є викладач 

кафедри освітньої політики п. Іри-

на Сислюк. 

У форматі інтеграції новітніх 

освітніх практик було організова-

но і втілено тематичний фрагмент 

«Уляна Кравченко: її «світець у 

все-світі», присвячений патронесі 

школи. 

Логістика тематичного інтегру-

вання «Квестія її життя» була зре-

алізована  через локації невиму-

шеного спілкування та музейної 

педагогіки (відео- та вживу-

екскурсія «Учителька, що писала, 

чи поетка, що вчила?» у шкільно-

му  музеї), локації освітніх прак-

тик ( LEGO – технологія в роботі з 

поетичними текстами Уляни Кра-

вченко для дітей; Уляна Кравчен-

ко через призму іншомовного спі-

лкування: «Візія її любови» (Role 

LearningApps.org; гронування; 

навчання як дослідження); плат-

форма STREAM – освіти: фрагме-

нти дослідницького проекту 

«Королева цвітів» - «правдешня 

флорофілка» Уляна») та майстер-

класів ( руханка здоров’я (за Пет-

ром Франком); сторітелінг «Моє 

враження від Бібрки»; стратегія 

кубування «Калитка» Уляни Кра-

вченко, або Як заощаджувати і 

виглядати ефектно? (досвід, що 

працює)»; відеоскрайбінг, РАФТ, 

кластер («Патронеса школи від 

«А» до «Я»). 

Завершився семінар у локації 

набутих компетентностей і вра-

жень презентацією дослідницько-

г о  п р и к л а д н о г о  п р о е к -

ту  «Надівана» гостина: диверси-

менти фантазії з часів Уляни Кра-

вченко», бліц-інтерв’ю під ві-

део  «Візитація у Бібрці» та фор-

матування  чек-листа компетент-

ностей і вражень.  

Сучасне бібрське учительство 

втілює в життя девіз Уляни Крав-

ченко «Виховання і навчання – 

річ свята». 

Галина Островерха 

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 
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Віра Худа  

У  п’ятницю, 19 квітня, в Буди-

нку дитячої та юнацької твор-

чості пройшов майстер-клас 

«Тиждень перед Великоднем», де 

учасники розписували писанки, 

прикрашали гілочки верби. За-

прошені гості, - заступник місько-

го голови з гуманітарних питань 

Довгаль О.В. та керівник відділу 

освіти Бібрського ОТГ Влах З.С.—

активно взяли участь у майстер-

класі. Організували і провели це 

дійство керівники гуртків позаш-

кільного закладу Липа О.Р., Гузар 

О.О., Цюк Л.В., Легендзевич О.М., 

Добуш Н.М. та художній керівник 

Народного дому Свіжак Н.Р. зі 

своїми вихованцями. Усім дякую 

за чудовий проведений захід. Ві-

таю всіх з Вербною неділею та Ве-

ликодніми святами. Хай вербові 

гілочки додають здоров»я і зустрі-

ти Воскресіння Христове в велико-

му родинному колі, у мирі, щасті, 

добрі та достатку. 

 

«ТИЖДЕНЬ ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ» У БДЮТ М. БІБРКИ 

Інформація з офіційного  
сайту ЦВК 

РЕЗУЛЬТАТИ 2-ГО ТУРУ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ У БІБРСЬКІЙ ОТГ 

У  Бібрській ОТГ зареєстро-
вано 11 282 виборці. Взя-

ли участь у голосуванні—7 761 
осіб. Активність виборців у 2-
му турі склала 68,8%. На Льві-
вщині результати схожі: Петра 
Порошенка підтримали 62,8% 
виборців, Володимира Зелен-
ського 34,5%. По Україні ре-
зультати виборів такі: В. Зеле-
нський—73,2, П. Порошенко—
24,5%. Активність виборців: 
61,4%. 

ПОДЯКА 

Б ібрська міська 

рада дякує 

к о м п а н і ї 

SoftServe, особис-

то Юрію Васили-

ку та Руслану 

Гончарському (на 

фото), за комплект 

комп'ютерних сто-

лів та офісних 

шаф, подарованих 

нашій громаді  

У  середу, 24 квітня, я  за-
фіксувала обурливий 

факт порушення на земель-
ній ділянці, що виділена під   
будівництво гаражів.  На те-
риторії, де вже зроблено бла-
гоустрій, винесено ділянки 
та побито кілки, зранку о 
08.00 год. посередині всієї 
території проїхалося авто, 
унаслідок чого кілки позби-
вано. Поки що водій попере-
джений, але надалі будемо 
вживати заходів. Звертаюся 
до всіх громадян, що мають 

городи на "обширі": дороги 
через гаражі немає! На город 
можна проїхати з вул. Польо-
вої  або з боку цвинтаря. Як-
що і надалі будуть такі дії з 
боку жителів, я зобов'язана 
викликати поліцію і скласти 
акт про порушення. З поруш-
ника буде стягнуто компен-
сацію людям в розмірі 400 
грн (за винесення кожної 
земельної ділянки). Дякую 
за розуміння, Цінуймо пра-
цю інших людей! 

ЛЮДИ! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!  

Ірина Костирко 
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КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ 

К П «Бібрський комуналь-

ник» нагадує мешканцям 
м. Бібрки – споживачам послуг 

водопостачання та водовідведен-
ня—про те, що при відсутності 
подання показників спожитих 
послуг місячне нарахування буде 
здійснюватися за соціальною но-
рмою (4 м3 в місяць на одну осо-

бу). 
Інформуємо споживачів послуг 

водопостачання та водовідведен-
ня, що у зв’язку із суттєвим зрос-
танням вартості електроенергії 
через відміну нічного тарифу та 

збільшенням розміру мінімаль-

ної заробітної плати в найближ-
чий час  зросте вартість послуг з 
водопостачання та водовідведен-
ня. 

Просимо мешканців своєчасно 

оплачувати за надані послуги. 

Додатково інформуємо абонентів 

- користувачів субсидій, що у 

зв’язку із веденням монетизації 

субсидій, вартість спожитих пос-

луг сплачується в повному обсязі.  Адміністрація КП 

ОГОЛОШЕННЯ 

ФОТОФАКТ 

У  четвер, 18 квітня, художній 
керівник НД м.Бібрки 

Н.Свіжак підготувала зі своїми 
вихованцями літературний ве-
чір "Поетична Надбібрянка", 
присвячений 159-ій річниці від 
дня народження Уляни Кравче-
нко, який провели біля барельє-

ф у  п и с ь м е н н и ц і   н а 
пл.Національного Відродження. 
У заході взяли участь бібліоте-
карі міської бібліотеки - 
М.Че мер ин сь ка ,  О .Ду м а, 

О.Добрянська.  

Д о відома мешканців багаток-
вартирних будинків! 

Нагадуємо Вам, що згідно із За-
коном України «Про особливості 
здійснення права власності у ба-
гатоквартирних будинках» та За-
кону України «Про житлово – ко-
мунальні послуги» є три можливі 
форми управління будинком. Пер-
ша – це створення ОСББ. Друга – 
це самообслуговування. Третя – це 
перехід комунальних будинків на 
управління до управляючих ком-
паній.  

Тому ще раз просимо мешканців 
комунальних будинків самим ви-
значитися з формою управління 
своїм  будинком. Для цього необхі-

дно  найближчим часом провести 
збори мешканців і спільно ухва-
лити рішення про форму управ-
ління . 

Про результати повідомити Біб-
рську міську раду та комунальне 
підприємство «Бібрський комуна-
льник». 

Тим мешканцям, які не ви-
значаться з формою управлін-
ня будинком, комунальне підпри-
ємство змушене буде в найбли-
жчий час переглянути тариф 
на послуги з обслуговування 
будинку та прибудинкової те-
риторії в сторону суттєвого 
збільшення. 

ФОТОФАКТ 

С екретар БМР Ігор Стах відві-

дав семінар «Роль секретаря 

ради у забезпеченні ефективної 

діяльності ОТГ» 

Йшлося про правове регулювання 

статусу та діяльності секретаря 

м і с ц е в о ї  р а д и ;   

роль секретаря ради у забезпечен-

ні принципу рівноваги представ-

ницької та виконавчої функцій 

ОМС, а також про сучасні викли-

ки у роботі секретаря ради 

Захід відбувся у Львівському 

ЦРМС, створеному за підтримки 

Програми та Мінрегіону України. 

З вертаємося до Всіх небайду-

жих жителів Бібрської грома-

ди з проханням допомогти волон-

терам Народної Самооборони з 

поїздкою на Схід України! 

Просимо господинь наліпити варе-

ників (відерка можна взяти вже 

сьогодні в магазині Лілі Гринус, а 

також по вул .Галицькій в магази-

ні Михайла Наконечного). 

Є такі прохання : 

Вареники, паски домашні, м'ясні 

вироби, чай, кава, цукор, мед, кру-

пи, сухе печиво, вологі серветки, 

шкарпетки, засоби гігієни, мийні 

засоби, картопля, буряк, часник, 

цукор. 

Все це приносити 1-го травня

(середа )з 15:00 до вечора за адре-

сою - вул.Торгова /20. 

Маємо надію, що в часі Велико-

дніх свят хлопці на війні відчують 

нашу підтримку. 

Наперед велика подяка від волон-

терів і наших захисників, які три-

мають для нас мирне небо. 

Волонтери Бібреччини 

https://www.facebook.com/Oleh.Ohirko?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDQJSccIZ4WPwS1Rp_i8TosnAZQtAW6muz6XdZu05h5UDUsQV9y8wiAGq1EJbgFDReW8tcCOlKGnRfA&hc_ref=ARQ3y4hq8bZinTzvpkIuSd6wCzQ9L9W4YhMnOi1IFLwHqNlmwDaY-DxA8EZrrkGGWIE
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Пок-
рови Пресвятої Богородиці м. 
Бібрки:  

П’ятниця, 26.04 

- 06:00 Царські Часи; виставлення 

плащаниці 

- 19:30 Єрусалимська утреня 

Субота, 27.04 

- 06:00 Сповідь 

- 07:00 Свята Літургія з вечірнею 

- 16:00 Освячення пасок 

- 17:00 Освячення пасок 

Неділя, 28.04, Воскресіння Христове 

- 05:00 Урочиста свята Літургія 

- 09:00 Свята Літургія 

До уваги підприємців  

Бібрської ОТГ!  

Виконавчий комітет Бібрської міської 

ради пропонує на правах оренди  

розмістити  літн і  майданчики 

(столики, парасолі і т.і.) з метою обла-

штування літніх відпочинкових зон із 

торгівлею солодощами, кавою, морози-

вом тощо. Пропонуємо такі ділянки на 

брукованій площі біля парку.  

За додатковою інформацією звертатися 

за тел. 097 491 40 40 або на скриньку ра-

ди: bibrka.rada@gmail.com  

У суботу, 04 травня, о 18:00 год у Народному домі 

м. Бібрки відбудеться концерт гурту "БУДЬМО" - талано-

витих хлопців з Івано-Франківщини. Квитки можна при-

дбати в НД м. Бібрки. 

Ціна 80-150 грн.  

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 

До уваги мешканців Бібреччини!  

Наша громада заслуговує на те, аби 

мати музей міста. Започатковуємо 

збір експонатів для музею, який буде 

розташований у цокольних приміщен-

нях Народного дому. Речі побуту, по-

суд, меблі, кераміка, металеві елемен-

ти (куття), кахлі, плитка, старі світли-

ни і т.і. - усі речі, які мають історичну 

цінність. Експонати приносити до На-

родного дому Свіжак Наталії. Обов'яз-

ково надати інформацію про назву екс-

поната, власника , приблизний вік, мі-

сцевість.  

До уваги майстрів та  

народних умільців Бібреччини!  
25 серпня в рамках програми зі святкування 

550-річчя надання Бібрці Маґдебурзького пра-

ва проводитиметься ярмарок народних уміль-

ців. Для того, аби взяти участь у цьому ярмар-

ку й мати можливість реалізувати свої вироби, 

просимо надсилати пропозиції з такою інфор-

мацією: 1. Прізвище та ім'я; 2. Які вироби хоче-

те реалізувати; 3. Фото 2—3 виробів. Ці дані 

надсилати на e-mail: bibrka.kult.osv@gmail.com 

або телефонувати за номером 096-838-66-94 


