Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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28 ЧЕРВНЯ—ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

бібрецька громадо! •
Д орога
28 червня 2019р., до Дня
Конституції України, заплановано громадський проект "Будь гідним своєї держави", який цьогоріч
відбудеться в Романівському ста- •
ростинському окрузі.

10:50 - сходження на гору
Камулу.

Виїзд до Романова - 28 червня
о 9.00 від Бібрської міської ради.

У програмі:
•

10:15 - 10:45 - культурномистецький захід "Молодь
єднає Україну" (біля пам'ятника Іванові Франку);

09:30 - 10:00 - Молитва на
могилах
Залізної
(Романівської) сотні);

Люся Сурмач

УШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ НКВД
23 червня 2019р. в Бібрці на подвір'ї колишньої
тюрми НКВС по вул.Грушевського вшанували пам'ять розстріляних і поварених українських патріотів.
Підготувала годину пам'яті художній керівник НД
м.Бібрки Н.Свіжак із гуртківцями художнього слова
спільно з бібліотекарями м.Бібрки. Молебень відспівали отець-декан Микола Коваль, о.Зеновій Телішевський та о.Микола Стручинський. У заході взяла участь Народна хорова капела "Бібрчани" НД
м.Бібрки (керівник М.Наконечний). Спогади очевидців зачитала заступник Бібрського міського голови
з гуманітарних питань О.Довгаль. Авторський вірш
прочитала учитель ОЗНЗ "Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко" Н.Добуш.
Наталія Свіжак

КОНФЕРЕНЦІЯ «БІБРКА В СИСТЕМІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА»

550- річчя маґдебурзького (кер.М.Ковалів), Г.Бобечко, голоС
Д оправа
в Народному домі вний спеціаліст відділу культум.Бібрки 19.06.2019р. відбулася
конференція "Бібрка в системі
магдебурзького права". Підготували і провели конференцію вчителі історії ОЗНЗ "Бібрської
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко" Л.Шах, М.Ковальчук,
Г.Гавінська. Координатор Т.Я.Шах. Взяли участь у конференції і колективи відділу культури - тріо НД с.Свірж (кер.
Г.Кулик), хореоргафічний ансамбль "Намисто" НД м.Бібрки

ри. Конференцію розпочала О.
Довгаль - заступник голови Бібрської ОТГ з гуманітарних питань. На заході були присутні
бібрчани і жителі навколишніх
сіл. Учасники конференції ознайомили присутніх з історією виникнення маґдебурзького права,
ареалом поширення маґдебурзького права в Галичині, із життям
середньовічного міста, а також зі
сторінками історії нашої Бібрки.
Лідія Шах.
Лідія Шах

ФОТОФАКТ

илами КП «Рідне місто» відремонтовано перила на мості по вул. Львівській, що були
пошкоджені внаслідок ДТП.
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БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ У ВЕЛИКИХ ГЛІБОВИЧАХ

енш ніж за пів року з дня
створення Бібрської ОТГ
маємо позитивні результати децентралізації.
Завдяки ефективній роботі Бібрської міської ради під керівництвом Романа Гринуса вдалось залучити кошти з обласного бюджету
на каналізування бюджетних закладів (дитсадка та адмінбудівлі,
а в перспективі й школи) у с. Великі Глібовичі. Це покращить санітарний стан закладів та дозво-

лить уперше за 20 років перевести
роботу ДНЗ «Пізнайко» на повний
робочий день.
Вартість проекту перевищує
один мільйон гривень, що співмірно з бюджетом розвитку всієї Великоглібовицької сільської ради
за цілий 2018 рік.
Висловлюємо окрему подяку заступникові голови Львівської облради Володимиру Гірняку за
сприяння у вирішенні проблем
громади.
Секретар Бібрської міської ради Ігор Стах

ФОТОФАКТ

СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ

23 червня 2019 р. Народний ансамбль пісні і музики "Кладочка"
НД м.Бібрки та фольклорний ансамбль "Родина" НД с.Любешка
взяли участь в обласному фестивалі народної творчості "ПІСНІ
ОПІЛЛЯ" в м.Рогатин

С

З

авдяки ефективній співпраці місцевої влади з народним депутатом України Віктором
Кривенком та його консультантом
-помічником Сергієм Дзядиком
уже втретє в 2019році заклади
освіти та культури громади отримали оргтехніку. А саме: с. Романів - проектор для школи,
с.Любешка - проектор для школи
та принтер для клубу,
с.В.Глібовичі - принтер для садка,
с.Лани - ламінатор для школи,
с.Волощина - 2 мікрофони та мікше р ний пу льт для клу бу ,
м.Бібрка - проектор та фліпчарт дицини, с. Стоки - ноутбук для
для школи, ноутбук для відділу школи. Сподіваємось на подальшу
культури, МФП в бухгалтерію мі- плідну співпрацю.
ської ради та центр первинної меВиконком БМР

КАЗКА ДЛЯ МАЛЯТ

Т

ьогодні , 25 червня , до
вихованців ДНЗ ,, Сонечко'' в гості завітала Казка. Подарували дітям цю очікувану
зустріч із героями казок драмгуртківці Народного дому під
керівництвом Наталії Свіжак
та з участю бібліотекаря Оксани Думи .
Діточки подивились три інсценовані казки, а ще мали нагоду гарно , весело й корисно
провести час .

ФОТОФАКТ

У

суботу, 23 червня, у Народному
домі м. Бібрки з успіхом відбувся концерт
відомого
гурту
«Піккардійська
терція». .Усі глядачі ділилися
неймовірними
враженнями про пісні
гурту та спілкувалися
з виконавцями

ФОТОФАКТ

риває другий етап будівництва роздягалки на Бібрському стадіоні

ич
Оксана Дума

З

ФОТОФАКТ

а кошти громади відремонтовано два навчальні класи
для діток, що цьогоріч підуть до
першого класу Бібрської школи

БІБРСЬКІ ВІСТІ
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ: СТО П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ…
(До річниці початку Першої світової)

Р

осійський імперіалізм протягом ХVIII століття наблизився до «європейського дому» і
став небезпечним чинником у політичному житті. Спочатку Цар
Петро І утвердився на берегах
Балтійського
моря,
а
його
«наступниця» Катерина ІІ – на
Чорному. Наполеонівські війни
поч. ХІХ ст. зупинили просування
Росії у Європу через Балкани. Першим, хто заговорив про політичну небезпеку для Європи через
потенційну можливість вторгнення «московського медведя», був
Наполеон Бонапарт. У його планах значилося бажання розчленувати Росію на декілька підконтрольних державних утворень. Серед
них були й українські терени,
«Країна козаків». Не вдалося. Навпаки, російський імперіалізм з
плином часу стає «жандармом»
Європи, особливо внаслідок придушення угорського повстання
1849 р. в часи загальноєвропейської революції 1848-1849 рр.

С

ВІДНОВЛЕННЯ ХРЕСНОЇ ДОРОГИ

езон відновлення Хресної
дороги 2019 року розпочався 1 червня. На даний час відпрацьовано 4 дні, за які було зроблено: залито платформу під лавку і
вмонтовано лавку біля 10-ї стації;
змонтовано і пофуговано балясини та встановлено таблицю з текстом молитви на 10-й стації; залито платформу під 13-ту стацію;
прокладено електрокабель від 12ї до 13-ї стації; розпочато монтаж
балясин на 11-й стації; замінено
поламану черепицю на опорній
стіні 7 липня, на свято Різдво Івана Хрестителя планується освятити 10 і 11 стації. Кошти на будівництво 11 стації і облаштування
прилеглої території зібрала спіль-

В

На шляху Росії до Європи через
Балкани стояла Османська імперія, яка в той час (середина
ХІХст.) була вже ослаблена. Один
удар—і османи впадуть – мрія російських «яструбів». Вони сподівалися, що чергова російськотурецька війна 1853-1854 рр. доконає імперію османських мусульман. Усе до того йшло. Європа потрохи почала розуміти напрям зовнішніх зусиль «дому Романових».
Несподівано для «дому» в події
1853-1854 рр. втрутилися Британія і Франція. Вони ввели свій
флот у Чорне море. Туреччина
була
врятована,
розпочалась
Кримська війна. Воєнні дії, що
розгорнулись у січні 1854 р., означали вступ у війну Британії та
Франції. Росія надіялась на допомогу Пруссії та Австрії . Прорахувалась. Європейські країни боялися посилення Росії (як показав
перебіг історії, мали чого). Паризький мирний договір, підписаний
30.03.1856 р., на якийсь час зупинив імперський апетит Росії, їй

нота Живої Вервиці. Є потреба в
коштах для відновлення Хресної
дороги і стації Воскресіння, яка
буде найдорожчою серед усіх,
оскільки замість хреста має бути
встановлена фігура воскреслого
Ісуса Христа. Також потрібні кошти на укладання твердого покриття дороги.
Іван Леснік
Прим. ред.
Цьогоріч Хресна дорога матиме
потужну бюджетну підтримку:
у межах виграного обласного мікропроекту буде виконано роботи
з благоустрою території на 500
тис. грн.

ФОТОФАКТ

ідповідно до рішення виконавчого комітету БМР 18 червня цього року у с. Великі Глібовичі було проведено громадські слухання щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку у проекті містобудівної документації «Детальний план території на земельну ділянку
площею 25,2000 га (кадастровий номер 4623381800:03:000:0023) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами у с. Великі Глібовичі

заборонили тримати флот на Чорному морі. Були ще й інші втрати.
Проте імперіалістична захланність Росії привела до чергової
російсько-турецької війни 18771878 рр. Прикриваючись захистом
православних від мусульманських утисків, реалізуючи панславістські ідеї, Росія перемагає в цій
війні. Це було зафіксовано в СанСтефанському мирному договорі з
Туреччиною в березні 1878 р. Європейські країни укотре сполошились і примусили Росію погодитись на перегляд умов миру . Міжнародний конгрес у Берліні в червні 1878 р. розглянув умови миру.
Під тиском Росія дала згоду на
зміну умов. Сподівання царя Олександра ІІ на підтримку Німеччини провалились і на цей раз. Канцлер уже об’єднаної Німеччини
Отто Бісмарк зрозумів, що посилення Росії на Балканах грозить
усій Європі.
Продовження в наступних числах
газети

Тарас Шах
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ФУТБОЛ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ГРОМАДИ

ібрський футбол – це невід’ємна частина культурного
життя нашого міста. Після досить
тривалого занепаду футбольної
діяльності у м. Бібрка протягом
останніх 4 років футбол повернувся
до нас. В основному це заслуга ФК
ЗАХІД, колективу місцевих активних молодих людей, котрі згуртувалися та об’єдналися довкола спільної ідеї – розвитку спорту у місті.
Один із плодів нашої діяльності є
відкриття
Дитячої
Футбольної
Школи ЛІДЕР, де ініціатором та
одним із засновників виступив ФК
ЗАХІД.
ФК ЗАХІД – команда, яка донедавна виступала у першості району, а зараз вже другий рік змагається серед кращих команд області. Цього року вона показує доволі

В

хороші результати, тримаючись у
турнірній таблиці серед лідерів
Третьої ліги області. Ми готові й
надалі радувати святом футболу
жителів міста, здобуваючи перемоги на футбольному полі, але для
цього потрібна саме Ваша підтримка і допомога.
Зараз доволі гостро стоїть питання фінансового забезпечення. На
підтримку нашого футбольного
клубу виділяються кошти з місцевого бюджету, але їх недостатньо.
Також команда просуває свої проекти щодо розвитку інфраструктури, але всім відомо, у цій справі
успіх не може бути стовідсотковим.
На даний момент будівництво
роздягальні, лав запасних, підготовки поля до кожної гри — все це
хлопці з нашої команди роблять

своїми силами. Тому ми, ФК
«Захід», звертаємося до всіх небайдужих людей з проханням про фінансову допомогу.
Пам'ятайте, нічого, набуте зараз
нами, ми з собою не заберемо, і все
те залишиться Вашим дітям, онукам та місту.
Наші
реквізити:
р/р
№26003300501303,
МФО 325796,
ЗКПО 40392878, ТВБВ №10013/08
Філії – Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк». Громадська
організація
«СПОРТИВНИЙ
КЛУБ «ЗАХІД» М. БІБРКА».
Картковий рах:унок
5168 7554 2112 8857
тел.:
(097)4316785
Володя Охримович , (063)7848849 - Василь Паздрій

ФК ЗАХІД – команда Твого міста

ПОДЯКА

ОГОЛОШЕННЯ

приміщ е н н і
Бібрської районної лікарні
на 4 поверсі
відкрився кабінет приватної
медичної
гінекологічної
практики, який працює з вівторка по суботу з 9:00 до 12:00.
Неділя, понеділок - вихідні дні.
Запис на прийом за телефоном:(097) 246 75 31
(Ірина Стружинська).

Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок в с.
Волощина по вул. Замартинівська, 9, видане на ім'я Поглод Лесі
Миколаївни , вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок в м.
Бібрка по вул. 22 січня, 4
(колишня назва вулиці - 17 вересня, 4), видане на ім'я Івашко
Чеслави-Євгенії Михайлівни,
вважати недійсним.

дякуємо старості
Щ иро
с.Стрілки -Володимиру

Влаху за спонсорську допомогу
для закупівлі спалювача голок
та диструктора шприців. Це
надзвичайно важлива річ для
утилізації використаних голок
та шприців, що дає змогу знизити ризик інфікування даними
виробами, а також допомагає у
дотриманні
санітарнопротиепідемічного режиму.
Колектив терапевтичного
відділення Бібрської РЛ

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 28.06
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 29.06
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Сповідь дітей які йдуть до першого
причастя
- 20:00 Вечірня
Неділя, 30.06
- 08:30 Свята Літургія; посвячення віночків
- 11:00 Свята Літургія і Перше урочисте причастя дітей
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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