Громада — великий чоловік.
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ІЗ ДНЕМ МАТЕРІ
мешканці Бібреччини!
Д орогі
Вітаю всіх, хто є Матерями.

наповнити їхнє життя любов’ю і
теплом, розумінням і вдячністю.
Вітаю всіх, хто є під опікою БогоЗробімо все для того, аби їхня доматері. Вітаю всіх, у кого є Мама. ля була щасливою і сповненою
Вітаю всіх, хто стане Матір’ю. Ві- радісними подіями. Побажаймо їм
таю тих, хто, як Матері, опікується доброго здоров’я та оптимізму,
дітьми. Вітаю волонтерів, які доздійснення мрій та планів.
помагають сиротам відчути тепло
Нехай вони мають можливість реродини. Вітаю тих, хто у своїх моалізувати себе у професійному
литвах згадує Матерів, які вже
плані, мають час для улюбленого
відійшли у засвіти.
заняття чи подорожей.
Ми всі певною мірою причетні до
Просто любімо своїх рідних, і це
Свята Матері. Цього дня маємо
буде найкращим подарунком для
можливість подумати, наскільки
Матерів.
вони важливі для нас. Спробуймо

М

Бібрський міський голова
Роман Гринус

ФОТОФАКТ

айстер-клас із водіння гаївок у Народному домі с. Романова. Учасники заходу—діти
драматичного гуртка Народного
дому м. Бібрки та учасники гуртків Народного дому с. Романова.
Наступної весни в Романові заплановано проведення фестивалю
«Гаївки та веснянки Бібреччини».

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ
8 травня у всьому світі відзначають День пам’яті та примирення, присвячений полеглим у Другій світовій війні. Вона забрала
життя більш як 70 мільйонів людей.
День пам’яті та примирення не
символізує тріумф переможців
над переможеними. Він має бути
нагадуванням про найкривавішу
подію в історії людства.
Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію
Німеччини. Український Інститут
національної пам’яті вважає, шо
ця дата дає можливість оцінити
внесок українського народу в пе-

Під час бойових дій та в полоні
загинуло 3-4 мільйони військових
і підпільників з України, понад 5
мільйонів цивільних загинуло
через окупаційний терор та голод
в тилу, до 5 мільйонів жителів
були евакуйовані або примусово
вивезені до Росії та Німеччини,
значна частина з яких не повернулася.
Символом відзначення Дня паребіг і завершення Другої світової м’яті та примирення став червовійни, підсумувати її масштабні ний мак.
спустошливі наслідки для України, а також винести життєво важІнформація з офіційного сайту
ливі уроки для нашої держави
Українського інституту націосьогодні.
нальної пам’яті
http://www.memory.gov.ua
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О

бласний Кубок Мікльоша
виборов
футбольний клуб Фенікс-Стефано з села Підмонастир, перемігши
команду Руданці-Новий
Яричів 1-0.
Щиро вітаємо спортсменів та зокрема президента клубу Пилипа Степана

ГІРЧИТЬ ЧОРНОБИЛЬ КРІЗЬ РОКИ

Н

ам поле люте миром перебути,
Нам поховати зло в бетон і
бронь
І – не забути! – доки світ і люди,
Синів землі, що відвели вогонь…
Не зі сторінок стародавніх літописів і не з легенд та переказів
увірвалось у наше життя це лячне
і моторошне слово… Чорнобиль.
Слово це стало символом горя і
страждань покинутих домівок,
розорених гнізд, здичавілих звірів.
Берег Прип’яті. Мирна весняна
українська ніч. 26 квітня 1986
року… Ця дата назавжди залишиться в пам’яті людства.
О першій годині 23 хвилини,
коли всі спали безтурботним
сном, над четвертим реактором
Чорнобильської АЕС несподівано
розірвало нічну темряву велетенське полум’я.

Ч

и є щось на світі гарніше за
Великодній світанок?! З діда
–прадіда цілюща й незрадлива
сила вступає в кожного, хто зустріне його. Дзвони над селом не дзвонять, а виспівують на весь світ
велику радість: Христос Воскрес! З
уст в уста передається щаслива
вість: Христос Воскрес! – Воістину
Воскрес! І чує земля цю християнську радість та й тішиться у весняному розвої разом з людьми.
Величні великодні дзвони в церквах голосять всьому світові про
те, що до нас прийшло Воскресін-

Час невпинно йде вперед. Віддаляється чорна дата Чорнобиля,
про яку з болем і сльозами згадували учні 6 класу Свірзької ЗОШ
І–ІІІ ст. 25 квітня 2019 року на
загальношкільній лінійці Пам’яті
і Скорботи «Гірчить Чорнобиль

крізь роки».
Лінійку Пам’яті підготували
класний керівник 6 класу Васильчак Р. Д. та вчитель музики Торко
Л. Ю.

СЛАВИМО ВЕЛИКДЕНЬ!
ня Ісуса Христа – найбільше з
християнських свят, яке символізує собою перемогу над силами
темряви, зла, торжество прощення
і примирення.
З метою розширити та поглибити
знання дітей про Великодні свята,
показати красу і значущість одного з найвеличніших християнських свят класний керівник 2 класу Парикаш Н. Я. та вчитель музики Торко Л. Ю. провели з учнями 1 – 4 класу Свірзької ЗОШ І-ІІІ
ст. свято «Славимо Великдень!».
Свято сприяло вихованню поваги

до традицій свого народу, любові
до рідного краю; ознайомило із
традиціями Великодніх свят.
На дзвіниці дзвонять дзвони,
Великодні голосні –
Всюди втіха, всюди гомін,
Всюди радісні пісні…
Удармо ж і ми у наш воскресний
дзвін. Хай голос його розбудить усі
байдужі серця і перетворить їх у
храм великої любові, щоб створив
із нас один великий і сильний народ – одну українську родину.

Олена Лазорів
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ВЕЛИКОДНЯ ЗБІРКА

Н

ещодавно відбулася Великодня збірка для чергової
поїздки волонтерів Народної Самооборони Львівщини в зону бойових дій на Сході України
Народ, який підтримує свою армію в часі потреби, - Непереможний!
До збору частувань для наших
хлопців приєдналося дуже багато
жителів Бібрської об'єднаної територіальної громади, а зокрема
мешканці таких населених пунктів: -с. Лани, с. Серники, с. Свірж,
с. Глібовичі, с. Великі Глібовичі,
с. Малі Ланки, с. Стрілки,
с. Шпильчино, с. Підгородище,
с. Любешка, с. Стоки, а також жителі м.Бібрки.
Люди приносили Паски, різноманітні м'ясні вироби, яйця, солодку випічку, печиво, цукор, мед,
каву, чай, лимони, вареники (120
відерок, домашні закрутки, засоби особистої гігієни, багато круп і
макаронів.
Все це буде спаковано й передано на потреби наших захисників
на Сході України.
Оксана Мазар і вся команда
Львівської волонтерської кухні невтомні волонтери, вони роблять неймовірно велику кількість
сухих наборів для потреб нашої
армії.
Картопля, буряк, часник, квасоля, горіхи, сушені яблучка для
узвару і варення було сьогодні
принесено для потреб волонтерсь-

ОГОЛОШЕННЯ

До відома суб’єктів господарської діяльності (фізичних осібпідприємців та юридичних осіб,
представників органів державної
влади та органів місцевого само-

х
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лопці з Івано-Франківської
філармонії - гурт "Будьмо",
який завітав до Народного
дому м.Бібрки 04.05.19р. з надзвичайно цікавою програмою.
Не можна не відзначити гумору,
який читав артист розмовного жанру - Ігор Чепіль.

кої кухні.
Велика подяка Люсі Сурмач за
рушнички від Народних домів
нашої Громади!
Дякуємо Марії Ковальчук за допомогу в організації збірки в нашій школі!
Дуже дякуємо Орестові Дорошу,
який люб'язно погодився доправити все зібране на волонтерську
кухню, та Іванові Гловацькому
за допомогу з доставкою всього
зібраного до волонтерів, які вже
сьогодні вирушать на Схід.

Дяків, Ростикові Цветкову, Іванові Гловацькому, Іванні Анрушкевич,Сергієві Теленьку, Лілії Майовець, Ігореві Опановичу, Ігореві Грицилу, Богданові Лобасу,
Орестові Дорошу й Оксані Мазар️

Отець Зіновій Телішевський все
зібране освятив. Нехай МаріяМатір Божа покриває своїм Покровом кожного захисника української землі, а Воскреслий Ісус
благословить нашу землю - миром і процвітанням!
Щасливої дороги волонтерам!
Щиро дякуємо всім, хто допома- Смачного нашим хоробрим захисгав все принесене посортувати і никам! Повертайтеся з перемоспакувати, а зокрема меру нашо- гою. Разом ми сила!
го міста Романові Гринусу, Ігореві
Цветкову, Тарасові Лелюху, Надії
Волонтери Бібреччини
врядування.
юстиції у Львівській області з пи21 травня 2019 року з 11:00 до тань надання консультацій у сфе13:00 год. у конференц-залі рах державної реєстрації.
Бібрської міської ради по вул.
Тарнавського,
22
відбудеться
Виконавчий комітет
зустріч з представниками ГоловБібрської
міської ради
ного територіального управління
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До уваги підприємців
Бібрської ОТГ!
Виконавчий комітет Бібрської міської
ради пропонує на правах оренди
розмістити літні майданчики
(столики, парасолі і т.і.) з метою облаштування літніх відпочинкових зон із
торгівлею солодощами, кавою, морозивом тощо. Пропонуємо такі ділянки на
брукованій площі біля парку.

Дорога Бібрецька громадо!
12 травня, у неділю, ласкаво
запрошуємо всіх на
"СВЯТО МАТЕРІ - СВЯТО ЛЮБОВІ",
яке відбудеться в Народному домі
м.Бібрки о 15:00 годині.
Дорогі медичні сестри Бібрської районної лікарні!
Вітаємо вас із Міжнародним днем медичної
сестри! Хочемо побажати міцного здоров’я і благополуччя в особистому житті. Нехай ваша доброта,
чуйність та турбота повертається до вас в подвійному обсязі, радує вас приємними моментами, словами й усмішками людей, яких ви робите міцнішими і
щасливішими. Тепла вам і ласкавих подарунків
долі.
З повагою Адміністрація
Бібрської районної лікарні

За додатковою інформацією звертатися
за тел. 097 491 40 40 , 096-838 66 94 або
на скриньку ради: bibrka.rada@gmail.com

До уваги мешканців Бібреччини!
Наша громада заслуговує на те, аби
мати музей міста. Започатковуємо
збір експонатів для музею, який буде
розташований у цокольних приміщеннях Народного дому. Приносьте предмети побуту, посуд, меблі, кераміку,
металеві елементи (куття), кахлі, плитку, старі світлини і т.і. - усі речі, які
мають історичну цінність. Експонати
приносити до Народного дому Свіжак
Наталії. Обов'язково надати інформацію про назву експоната, власника ,
приблизний вік, місцевість.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м.
Бібрки:
П’ятниця, 10.05
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
- 20:00 Молебень до Матері Божої (маївка)
Субота, 11.05
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 12.05
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.

e-mail: bibrskivisti@gmail.com
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