Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 4 січня, 2018 рік
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Дорога Бібрецька громадо!
Наближається велике свято, звершується велике дійство –
Різдво Христове. Воно знаменує собою народження нового
життя, оновлення душі, що має очиститися, виплекати в
собі паростки надії, міцної віри, любові до ближніх.
Бажаю всім родинам зібратися за святвечірнім столом і з
вдячністю прийняти новину про народження Ісуса. У цей
вечір помоліться й за тих, хто опинився далеко від рідної домівки, і за тих, кому не
судилося дочекатися щасливої звістки.
Нехай Різдво принесе в кожен дім щастя, радість, злагоду та взаєморозуміння.
Христос рождається!
Бібрський міський голова Роман Гринус, депутатський корпус БМР

Різдво
Не шовк, а духмяне сіно.
Не палати, а ясла малі.
Так урочисто-незмінно
Бог явився на нашій землі.
Він – собі режисер. Міг обрати
Будь-яку сцену, світло і грим.
І вибрав – заплакана Мати,
Схилена в щасті над Ним.
Міг змінити сюжет і реквізит,
Спецефектів додати в картину.
Та майже-нечутним був цей візит:
Мати голубить Дитину.
Міг зібрати бомонд. Великий екран,

Бігборди, флаєри, спами.
А Він, у чеканні розп’яття і ран,
Горнувся до серденька Мами.
Серед пітьми, холоду й зим
Міг змінити всі ролі й паролі.
Та рука Сценариста вічна над Ним,
Всі дії розписані в Долі.
Лиш ангельські хори у сяйві свіч.
А де ж папараці й реклама?!
Народження Бога – непіарна то річ.
Тільки небо. І зорі. І Мама.
Роксолана Жаркова

Зустріч із народним депутатом
З FB-сторінки Ганни Гопко (текст подається в
оригіналі)

«Надзвичайно конструктивна зустріч з мером
містечка Бібрки Романом Гринусом, заступником мера Іваном Гловацьким та Олегом Довгалем. Обговорили, як вирішити проблемні питання втілення децентралізації, розвитку міста, покращення водопостачання, розкриття туристичного та інвестиційного потенціалу Бібрки. Також
серед питань - це запуск медичної реформи Ulana Suprun Iryna Mykytchak на місцях, що
робити з місцевою лікарнею на 220 ліжкомісць. Важливо, що команда мера має бачення
розвитку містечка, не скиглить, а пропонує рішення. Місто поруч Львова чекає не лише туристів (поруч Свірзький замок), але й інвесторів. В
мерії є проекти і під логістичний центр, і під інноваційний парк.
Є співпраця з поляками Jan Pieklo
Vitalii Stasiuk Taras Shamayda Maryana
Kahanyak Alina Sevastyuk Ivan LukeryaOstap Yednak».

Як отримувати від життя більше: рецепт
щастя від переможниці Премії “Мама року»
Ірина Костирка, мешканка міста Бібрки, перемогла в
номінації «Велике серце» у Премії “Мама року 2017».
Вже 25 років Ірина виховує нове покоління в дитячому
садку, піклується про свою родину, виростила чотирьох діточок, ще й допомагає у вихованні онуків Ірина
вже тричі бабуся!
– Ідея участі в конкурсі належить вам?
– Це ідея моєї донечки Вікторії. Вона побачила цей
проект на Facebook і написала лист про мене. Для мене це, звісно, було секретом та приємною несподіванкою. Я настільки розчулилась, коли прочитала її слова. Це було дуже приємно. І я дуже
вдячна за це – не щодня діти говорять такі слова про свою любов та турботу.
(далі у наступному числі газети)

Надруковано з дозволу агенції Newsfront PR Agency

Новорічні свята
Ось і промайнув останній місяць 2017 року. Для малят дитячого садка «Сонечко» він
був дуже бажаним і цікавим, бо саме в грудні відбувається багато свят, зустрічей.
18 грудня до нашого садка завітав Небесний Гість, якого малеча з нетерпінням чекає
цілий рік: вчить молитви, співає пісні, розучує віршики, щоб дивувати своїми талантами
Миколая. Супроводжували Святого більше 30 ангеликів, які танцювали таночки та співали пісні. Діти всі разом вітали присутніх у казковому залі, щоб отримати за це подарунок від Миколая.(Висловлюємо щиру подяку меру Гринусові Р.Я. за придбання подарунків
для дітей).
А вже з 26 грудня дітей у музичному залі зустрічала красуня ялиночка, сяючи різнобарвними вогниками й іграшками. Саме біля неї відбувалися всі новорічні ранки. Діти вітали ялинку в ролях лісових звірів,казкових героїв та героїв із мультфільмів. Співаючи пісні, водячи хороводи навколо ялинки, зустрічали новорічні свята.
У п’ятницю, 29 грудня, діти старших груп завітали до ялинки з колядою, щоб помолитися біля шопки, поколядувати, повіншувати. Колядували всі присутні гості, батьки,
працівники садка, а найбільше - діти, адже вони старанно готувалися до цих свят.
Закінчилися святкування відчуттям добра, радості та сподіванням на щасливий 2018
рік.

Музичний керівник ДНЗ «Сонечко» Л.Є.Візна

Новорічне свято
Новорічних свят чекає кожна дитина. Нещодавно у приміщенні БДЮТ м. Бібрки відбувся
концерт, до якого діти-гуртківці цього закладу
готувалися заздалегідь, щоб разом із батьками і
глядачами відзначити справжній традиційний
Новий рік. Яскравий святковий концерт був
щирим і емоційним, тут панувала особлива атмосфера – урочиста, але при цьому дуже затишна. Розпочали свято віршами про зиму ведучі
Кохалик Ю. і Закалик М. На свято завітала Зима
( Надра Аня) з піснею і таночком сніжинок . У
новорічному концерті прозвучали пісні в сольному виконанні Доскіч О., Бочуляк З., Пуделко К., Головатого Р.,Стойко І., Пуделко А.
Також у святі взяли участь вокальні ансамблі «Домісольки», «Мальви», «Дивограй», квартет « Сяйво». Потішили глядачів інсценівки «Різдвяна подорож» , «Мамо, іде вже зима».
Віршем «Коляда» Рущак Б. емоційно передав різдвяний настрій. Окрасою свята були
наймолодші учасники (студія раннього естетичного розвитку) з новорічною піснею про
зиму та танцем «Морозенки». Гарного настрою додала танцювальна композиція у виконанні батьків і учасників студії. Захід доповнили веселі таночки. Закінчили дивовижне
свято колядою у виконанні учасників та глядачів. Підготували та провели новорічне дій-

ство керівники гуртків позашкільного закладу З.Влах , Л.Цюк, Л.Сурмач, М.Базюк,
Н.Добуш, С.Онацик, О. Легендзевич .
Директор позашкільного закладу В.Худа привітала всіх із Новим 2018 роком та Різдвом
Христовим. Побажала веселих свят, здоров’я,радості , достатку, веселої коляди, миру для
України.
Керівник гуртка О.Легендзевич

А потім пролунав постріл...
(До 70 річчя з дня загибелі Івана Керницького - «Крилатого»)
(Продовження, початок у попередньому числі газети)
На кожний ідеологічно-пропагандистський більшовицький випад «Крилатий» готував
контраргументований матеріал. Підготовлені пропагандистські речі друкувались на машинці. Вона на час прибуття «Крилатого» у криївку була вже там. Окрім друкованих, готувались
і рукописні варіанти під копірку. На машинці друкував сам «Крилатий», а з часом і Анна,
коли освоїла техніку друкування. Були випадки, коли матеріалу до виходу було багато, до
роботи долучався і районний провідник Олещини, псевдо «Мазепа». Він же забезпечував папером та калькою.
На допиті в Олеську 18.02.1947 року Анна, дружина «Крилатого», підтвердила, що за ніч
перед виборами було надруковано 600 противиборчих листівок. (Архів СБ України у Львівській області, спава № 4614) (Частину пропагандистських матеріалів «Крилатий» не встиг
знищити при спробі його затримання, і вони були вилучені «спецами» Одеського МГБ). Підготовлені пропагандистські матеріали забирали зв'язкові, які періодично приходили з цією
метою, і розповсюджували їх на окрузі. Ці хлопці приносили також продукти харчування. Це
були Лабунський (псевдо «Явір») і Баландюк (псевдо «Медвідь»). Останній раз вони заходили
до схрону за два дні до наскоку на криївку емгебістів.
Вісімнадцятий день лютого мешканці криївки ропочали як звичайно: помились, поснідали і
приступили до щоденних занять і обов'язків. Через якийсь час почулися знадвору звуки, які
не характерні для зимового лісу. «Крилатий» зрозумів - добрались і до нього. Віддав відповідні розпорядження щодо зустрічі «гостей», а сам почав відбирати документи, які треба було
знищити. Спробував палити...
18 лютого 1947 p., після завершення чекістсько-військової операції, її керівні учасники
склали , як заведено, відповідний акт. Передаю його зміст у перекладі з російської в скороченому варіанті: «Олеським райвідділом МГБ 17.02 був розроблений план чекістсько- військової операції по ліквідації схрону, який знаходився у лісі західної околиці села «Гаваретча».(так у тексті - Т. Ш.). Отже, опричники із спецслужб уже наперед знали, де криївка «Крилатого» (Хтось продав?). Продовжую скорочений виклад акта «Ліквідація відбулася наступним чином. 11.30 був оточений схрон, який був добре замаскований. Після виявлення схрону бандитам було запропоновано здатися, на що вони дали згоду. Першим зі схрону вийшов
бандит Кліщ Степан Кирилович, 1922 року народження з Білого Каменя Олеського району,
псевдо «Сірко», другою вийшла жінка, яка назвалась Керницькою Анною Йосипівною, уродженкою села Підмонастирка (так у тексті - Т. Ш.) Бібрецького району, дружина бандита
Кринецького ( так у тексті - Т. НІ.) Івана Михайловича, по псевдоніму «Крилатий»...
... Відсутність достатньої кількості кисню не давала можливості «Крилатому» знищити вогнем документи. Він запропонував охоронцеві і дружині здатися, відкрити люк для доступу
повітря. Обоє вийшли по черзі, «Крилатий» палив папери. Опери добре знали, хто в криївці,
їм було дано завдання взяти його живим. Тому пропонували декілька разів здатися, посилали в криївку дружину, щоб вона вмовила чоловіка вийти. «Крилатий» попрощався з дружиною, а потім ... пролунав постріл із «Вальтера». Провідник виконав присягу: «або загинеш у
боротьбі...».
Затриманих Анну, дружину «Крилатого», і охоронця Кліща посадили на сани, туди ж поклали тіло мертвого окружного референта «Крилатого». Дружина й чоловік їхали разом востаннє. Усіх відвезли до Олеська.
Минуло 70 років. Герої не вмирають, допоки живе про них пам'ять.
Т. Шах, член УВАН у Канаді

27 січня (субота) 2018р. о 17:00 годині в Народному
домі м. Бібрки відбудеться концерт Національного
академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» з різдвяною програмою. Квитки (50; 60; 70 грн.) можна
придбати в Народному домі.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Інформація про використання державної субвенції на суму 813 524,4 грн
на ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко»
№
п/п

Назва

1.

Ноутбук HP 250 15.6/i5-72004

2.

4.

Комп’ютер Techic Pro Pentium
Dua/Core 3.3 Hz/Asus
Інтерактивний дисплей Prestigio
PMB 554 S 650
Проектор Eiki LC-XAU200

5.

Інтерактивна дошка Smart Board

6.

Ноутбук Asus 15.6 HD/Celeron
#3350 (2.2 max)/ 4 Gb 500 GF

7.

Пам’ять 16 Gb USB 3.1

3.

Кількість

Ціна

Сума
41 277,60

Місце встановлення оргтехніки
Кабінети англійської та
французької мови

2

20 638,80

30

16 720,80

1

155 199,60

2

27 000

Кабінети англійської та
54 000 французької мови

2

24 300

48 600

Кабінети англійської та
французької мови

1

12 360

12 360

система діловодства
школи

2

231,6

501 624,00 Кабінети інформатики
155 199,60 Кабінет інформатики

система діловодства
463,2 школи

Директор ОЗНЗ Островерха Г.М.

Підсумки зимового турніру
ПІДМОНАСТИР - переможець зимового турніру з міні-футболу "КУБОК БІБРЕЧЧИНИ 2017"!!!
2-ге місце - ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ
3-тє місце - БІБРКА
4-те місце - ПІДГОРОДИЩЕ
ФК ЗАХІД Бібрка

До уваги вірян

Прогноз погоди

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:

Четвер, 4.01
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Свята Година

П'ятниця, 5.01
- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія за упокій

Субота, 6.01
- 07:00 Царські Часи; Літургія св. Василія Великого
- 21:00 Велике Повечір'я

Неділя, 7.01 (Різдво Ісуса Христа)
- 06:00 Утреня
- 07:00 Свята Літургія
- 09:30 Свята Літургія
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

