Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ДОРОГІ МЕШКАНЦІ БІБРЕЧЧИНИ!

вітаю Вас зі святом наміри втіляться в дійсність. ПоЩ иро
Миколая! Миколай Чудо- моліться Святому Миколаєві - і

творець - заступник простих людей, покровитель та вихователь
дітей. Добрі та праведні вчинки
Святого Миколая донині є зразком служіння і високого духовного чину. Це особливе свято
спонукає нас вірити в диво, як
вірять у нього діти, навчає милосердя, доброти та чуйності, всепрощення й любові до ближніх.
Тож прийміть найщиріші вітання зі святом. Нехай усі добрі

він подарує вам здоров'я, достаток і благополуччя.
Вірю, що Святий Миколай завітає до кожної домівки і сповнить
великою радістю серця всіх дітей
і дорослих. Нехай він дарує здоров’я й щасливу долю, Господнє
благословення, що оберігатиме
вас упродовж усього життя.
Бібрський міський голова
Роман Гринус

ФОТОФАКТ
15 грудня в Народному домі м.Бібрки малеча мала можливість переглянути виставу "МЕДЯНИК ВІД МИКОЛАЯ", підготовлену учасниками драмгуртка НД м.Бібрки
(керівник Н.Свіжак), учасниками вокального гуртка (керівник В.Андрушко), учнями школи (керівник Г.Бобечко), А.Пуделко
(керівник Л.Цюк). Дякуємо глядачам за
теплі оплески і підтримку. Сьогодні насолодяться подаруночками і дітки від 0 до 3 років (від Бібрської
міської ради). Всі присутні отримали благословення і від о.Ігоря та о.Олега.

ПОМІЧНИКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
"З усього вашого майна в хвилині
смерті залишиться вам єдине – те,
що ви дали убогому!"- казав Андрей
Шептицький �
Шановні друзі, помічники св. Миколая! Насамперед хочеться від щирої
душі подякувати Вам за ваші відкриті, добрі серця, які в сьогоднішній
нелегкий час хочуть і здатні робити
діла милосердя! Милосердя стосовно
найдорожчого, що в нас є - дітей.�
Дякуємо за вашу активність, дякуємо всім, хто долучився будь-яким
способом ❗
Особливе спасибі хочемо висловити
меценатам і керівництву футбольної школи "Лідер", яка приготувала
70 солодких подаруночків,а особливо Володимиру Охримовичу.
Також щиро дякуємо родині Мель-

ника Руслана і Віти за велику кількість цукерків для діточок❗
Завдяки вам, всім небайдужим людям, цього року приготовлено 82
подарунки для діточок сиріт, діток з
малозабезпечених сімей, багатодітних та хворих. Подаруночки справді
всі гарні, думаємо, сподобаються
малечі.
Дякуємо всім чудовим людям, які
придбали подарунки. Благодійниками стали: Мирослава Коцюмбас,
Марія Кошла, Іванна Анрушкевич,
Oksana Ivasiv, Olia Maksumovuch,
Оксана Гринус, Svitlana Trynko,
Худа Віра, Іруся Гурська, Іванна
Орищук, Уляна Стасишин, Надія
Закалик, Olga Kozakevich, Наталя
Чемеринська, Мар'яна Портухай,
Оксана Писарчук, Наталія Бойко,
Іра Бабяк, Оксана Гловацька, Уля-

на Пелікант, Іванна Поберейко, Olga Prutyla, Оксана Довгаль, Ігор
Грицило, Надя Цюра, Іра Єдинак,
Nadia Bereza, Volodymyr
Danylyshyn, Наталя Мандзяк, Катя
Христіна, Mariya Teodorovych, Леся
Дубас, Надія Дацко, Roma Borsch,
Оксана Бутенко, Андріана Теплицька, Михайло Комар, Oksana Denysiuk, наталя наконечна, Іра Багрій,
Мирослава Винницька, Marta
Stetskiv, Мар'яна Працьовита, Оксана Зінчук, Ольга Стасюк, Іванна
Марковська, Лілія Майовець, Мирослава Семчишин, Наталя Рибаченко, Ніна Леус, Надія Кулеба, Юля
Хамуляк, Таня Кохалик, Іванна
Гавришків, Сергій Дзядик, Anna
Prutyla, Роман Кубай, Мар'яна Чубій, Богдана Катола, Olga Tesliak,
Дана Заставна, Ірина Чепіжак, На-
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дія Петрова, Оксана Махній, Люся
Сурмач, Зоряна Влах, Надія Дяків,
Оксана Борачок, Уляна Яворська,
Іванка Оленич, Juliia Didyk, Леся
Січкарук, Дарія Корж, Galya Malyuga, Katerina Zan, Василина Тихнович, Nelya Madych, Olga Ivaskiv,
Олеся Ломако
Pavlo Ivashuta - дякуємо за олівці,
книжечки і розмальовки, Леся Гуменчук - дякуємо за мандаринки,� Галина Берест-Гнап - дякуємо
за гарні заколки.
За фінансову підтримку спасибіLuba Oliynik, Галя Юренц, Ірина
Корж, Наталі Бочуляк, Люба
Шпак,Vasil Bodnar, Орися Орестівна, Оксана Дубневич,Леся Ма-

лець,Леся Сушко, Володимиру Поломаному, Світлана Охримович, Віра Віра (Віра Гуменчук), Коля Тобейчик, Поглод Галина, Мирослава Семчишин, Віра Підкович Коваль, Надя Кулявець.коваль, Ivan Havinskyy, Зіновій Телішевський, Володимир Сваха, Gayana
Abashyan, Іван Леснік,Оля Наконечна, Надя Цюра, Віра Добрянська,
Марія Жінчин,Оксана Вознікевич, Марія Задорожна, Галина Кошла, Олександра Телішевська, Віра
Скалоцька.
19 грудня Св.Миколай� завітає і
роздасть приготовані пакуночки❗
Ми за день-два забудемо про це, та,
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як сказала одна мама, «я та мої діти
цілий рік згадували про того Миколая! Основне, що це милосердя назавжди залишиться записаним золотими літерами на небі, в книзі
вашого життя!
Окремо дякуємо родині Романа і
Уляни Стасишин, за те, що у їхньому домі ми організували
«Резиденцію 'Миколая!!!»
Дай Вам Боже здоров'я, достатку,
радості і найщедріших подаруночків
в і д
с в . М и к о л а я .
Надіємось, що ця добра традиція
триватиме в нашому містечку і приноситиме багато радості для маленьких сердечок!
Волонтери Бібреччини

РОМАНІВ.:СЕЛО, ЯКЕ ВАРТО ВІДВІДАТИ
(Продовження. Початок у попередньому числі газети)
Після розпаду двох світових імперій
село Романів, щоби збудувати свою
державу, зорганізувало сотню стрільців. Усі вони були уродженцями села,
а їхня військова одиниця дістала назву «Залізна сотня» УГА. Ця знаменна подія трапилася у 1918 році. З листопада 1918 року до червня 1919 року
сотня вела бої на південний схід від
Львова, неодноразово попадаючи в
оточення, успішно з них вибираючись
та відвойовуючи позиції. Зубра, Пасіки Зубрицькі, Сокільники, Кротошин,
Давидів, Відники, Винники, - це ті
села, які довелось захищати Залізній
сотні і за які багато стрільців поклали
власне життя. Останній бій як окремої
військової одиниці був за власне село.
Через великі людські втрати стрільців
розподілили потім по інших відділах.
Далі були бої на Великій Україні.
Незважаючи на поразку у Визвольних змаганнях 1917-1921 р.р., романівці не зневірилися, не поступилися, а
далі активно і планомірно проводили
роботу, спрямовану на утвердження
національної ідеї і не корились польській окупації:
1921 р. Відновлення роботи читальні з аматорським гуртком, хором і бібліотекою.
1928 р. Відновлення Романом Чучкевичем духового оркестру, який
пізніше брав участь у відкритті пам’ятника Іванові Франку на Личакові.
1929-1930 р.р. Саботажні протипольські акції під час «пацифікації», які
носили у селі економічний характер.
1933 р. Антикомуністичні акції протесту. У селі утверджуються ідеї ОУН.
З приходом більшовицьких військ у
1939 році досить швидко Романів відчув всі принади комуністичного раю.
Першими в 1940 році потерпіли ті
сім‘ї, які були мішаними - українсько
– польськими. Вони були вислані в
Сибір та Казахстан. Так більшовики
роздували міжнаціональну ворожнечу. За ними, вже за розвіданими да-

ними, у 1941 році, сім‘ї тих, хто не хотів коритися новому режимові. І на
кінець, з початком війни, у Бібрецькій
та львівських тюрмах були фізично
знищені сільські активісти, прихильні
як до радянської влади, так і до ОУН.
Для характеристики подій часів
збройної боротьби ОУН – УПА за незалежність скористаємось поглядом
збоку, уривком з книги - спогадів
Романа Загоруйка «Повернення із
справжнього пекла»:
«Зайшли ми в Бібреччину, зупинились на горі, покритій лісом, біля села
Романів. Тут був кущ самооборони
с.Романів з майже 200 чоловік. Проходячи тереном, на кожному кроці ми
зустрічали більші чи менші кущові
боївки, розташовані в лісі. Мені тоді
здавалося, що за кожним кущем причаївся хтось із бійців самооборони.
Ніхто з місцевого населення не хотів
добровільно йти в Червону армію, воювати не за свої, а за окупаційні інтереси, тому і йшли люди в ліс під захист УПА, створювали місцеві військові відділи так званої Самооборони. На
боротьбу проти окупантів піднялося
все населення.».
Про Романів як місце, де друкували
підпільну літературу, у своїх спогадах
згадує Ярослава Стецько. І таких
прикладів чимало.
Після повернення більшовицьких
військ для боротьби із повстанцями
та зборів з населення в рахунок державних поставок перебазували з Сибіру 39-й запасний стрілецький полк
43-ї стрілецької дивізії. Однак кадрові
військові не дуже хотіли воювати з
місцевим населенням, і їх замінили
відділи НКВД – МГБ.
1947 рік. Початок масових вивезень
до Сибіру.
1949 рік. Насильницьке заснування
колгоспу
Всього за період з 1919 по 1953 р.р.
в Книгу пам’яті вписано прізвища 287
жителів села, знищених або репресованих.
З подій радянської окупації:
1956 рік. Перший випуск середньої

школи
1957 р. Створення мішаного хору. До
складу хору, під керівництвом спочатку Добромиля, а потім Кобеля, входили 40 чоловік. На прослуховування
хору приїхав Кос-Анатольський, який
запросив його у Львів. Виступи романівського хору у Львові в грудні 1957
року у тодішній обласній пресі названо мистецькою подію місяця.
Продовжує активно виступати і духовий оркестр під керівництвом Василя Сенчишина
Протягом важких 50-х років XX ст.
громадою були зібрані кошти та закуплено матеріали на ремонт церкви,
які під час пожежі 1960 року згоріли.
Нібито поганий технічний стан споруди храму та неможливість негайного
ремонту і став офіційною причиною
закриття церкви. Протягом наступних
30 років Служба Божа правилась таємно дяком Добромілем.
1969 рік. Спорудження нового приміщення школи.
1977 рік. Сільська футбольна команда «Камула» стає чемпіоном області з
футболу серед сільських команд.
1979 рік. Спорудження пам’ятника
загиблим у ІІ світовій війні. На ньому
105 прізвищ воїнів Романівської сільської ради.
1984 рік. За ініціативи тодішнього
голови сільради Кобзаря М.М. на базі
існуючого хору створюється Хорова
капела «Камула» Романівського будинку культури. Під керівництвом Хомутник Лариси капела здобуває популярність не лише в області. У 1987
році хор стає лауреатом ІІ Всесоюзного фестивалю народної творчості.
Зі здобуттям незалежності мешканці
села отримали можливість вільно розпорядитися своєю долею. Ми маємо
гідно розпорядитись надбанням історико - культурної спадщини. Це від
нас усіх залежить. Це є наш час. Не
змарнуймо його, не втратьмо цю можливість, побудуймо краще майбутнє
для народу України.
Ярослав Іванишин
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ КНП «БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»

громаді поширюють неправдиві чутки про закриття лікарні. Х сесія VІІ скликання ухвалила
рішення № 1149 від 15.11. 2019 р
про створення КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради
і подала звернення до Перемишлянської районної ради про передачу будівель лікарні. Зразу переводити працівників разом із будівлями не можна, бо ідеться про
створення нового закладу охорони здоров’я в Бібрці, а не про
реорганізацію. Реорганізацію може
робити тільки Засновник, тобто
Перемишлянська районна рада.
Бібрська міська рада не може здійснювати заходів із реорганізації
Бібрської РЛ, бо не є її Засновником. Тому, відповідно до чинного
законодавства, Бібрська міська
рада може тільки створити новий заклад, тобто стати його
Засновником, пройти певні етапи до ліцензування і тоді вже
прийняти працівників.
Механізм створення нового закладу покроково виглядає так:
•Затвердження статуту закладу.
•Утворення Конкурсної комісії
для конкурсу на зайняття посади
керівника закладу охорони здоров’я.
•Проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я (відповідно до Постанови КМУ від 27.12. 2017 р. №
1094).
•Реєстрація КНП «Бібрська міська лікарня» як нової юридичної
особи. Реєстрацію здійснює обраний на конкурсі директор закладу.
•Затвердження структури і штат-

ного розпису, поданого директором
закладу,
органом
управління
(виконавчим комітетом Бібрської
міської ради).
•Ліцензування закладу відповідно до чинного законодавства.
•Прийняття на роботу працівників.
•Підписання угоди з Національною службою здоров’я України.
Тільки пройшовши всі вищеперелічені етапи, можна розпочинати медичну практику в
закладі. Чинна ліцензія Перемишлянської ЦРЛ не може поширюватися на новостворене
КНП «Бібрська міська лікарня»
Бібрської міської ради.
Інформація про те, що можна зразу
з
будівлями
переводити
або
«перебирати» з Бібрської районної
лікарні працівників чи здійснити
всі вищеперелічені заходи на засіданні однієї сесії, суперечить чинному законодавству і є маніпулятивною. Переведення можна робити
тільки в разі реорганізації, у нас
же – новостворений заклад, який
поки що ще не є юридичною особою, не має ні керівника, ні ліцензії. Тому працівники ще певний
час будуть працювати у Бібрській
РЛ, а коли новостворений заклад
«Бібрська міська лікарня» отримає
ліцензію—перейдуть туди. У якому
складі і в якій структурі—
плануватиме директор закладу за
погодженням із Виконавчим комітетом Бібрської міської ради.
Бібрська міська рада вже тричі
проходила процес створення нових
установ на території Бібрської
ОТГ, зокрема:

КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Бібрської міської ради»,
КЗ «Центр надання соціальних
послуг» Бібрської міської ради,
КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської
міської ради. У жоден із закладів
зразу не переводили людей. Спочатку перебирали будівлі, потім проходили процедури з реєстрації і аж
тоді приймали працівників.
Усі заклади було створено відповідно до законів України та
підзаконних актів. Жодних порушень щодо механізму та процедури утворення вищеназваних установ не було. Бібрська
міська рада діє в межах чинного
законодавства. Окрім того,
процедуру
утворення
КНП
«Бібрська міська лікарня» узгоджено з Львівським центром
розвитку місцевого самоврядування. Алгоритм створення
КНП «Бібрська міська лікарня»
в основному збігається з алгоритмом
створення
КНП
«Центр
первинної
медикосанітарної допомоги» Бібрської
міської ради (який функціонує з
1 червня 2019р.).
Процес
створення
КНП
«Бібрська міська лікарня» планується завершити до 1 квітня.
«Активістам», які поширюють неправдиву інформацію, радимо читати закони і відповідні нормативні документи і не маніпулювати
думкою людей.

Бібрський міський голова
Роман Гринус

У ГРОМАДІ ЗАВЕРШЕНО ЩЕ ОДИН МІКРОПРОЄКТ

Ч

удова
новина!
Відтепер СОКІЛ / SOKOL має
нові неймовірні дерев’яні вікна!
БФ Спадщина.UA / Heritage.UA
має нагоду втілити цей перший вагомий етап перетворення приміщення в межах конкурсу мікропроєктів
ЛОР. Виготовлення та встановлення вікон відбувається за співфінансування Львівської обласної ради,
Бібрської міської ради та
БФ "Спадщина.UA".
� Якщо ви були в Соколі, то знаєте,
що більшість вікон тут були в критичному стані та не підлягали реставрації. Тому ми вирішили замінити 17 вікон на нові - енергоощадні,
ідентичні за виглядом до автентичних.
А тепер про акцію. Задля необхідного в межах конкурсу дофінансування вартості вікон, започатковує-

мо акцію #сокільськевікно. Кожна
приватна чи юридична особа може
стати меценатом для "Сокола". Латунна табличка з вигравіруваним
іменем фундатора прикрашатиме
раму вікна, допоки воно стоятиме в
"Соколі". А ми віримо, що це - сотні
літ.
� Принагідно інформуємо, що БФ
"Спадщина.UA" цього року знову
подав на конкурс мікропроєктів
ЛОР - з проектом реставраціі
"кімнати бурґомістра" (приміщення
другого поверху вежі, а також сходи
між І та ІІ поверхами). Ми хочемо,
щоб ця кімната стала туристичною
родзинкою Бібрки. Адже Бібрка маленьке місто з великою історією!
Наявний в приміщенні автентичний балконний блок пропонуємо до
реставрації.
Разом ми можемо все!

БФ Спадщина.UA / Heritage.UA
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ПРАВДА ПРОТИ БРЕХНІ
17 грудня Перемишлянська районна відмовила у передачі майна лікарні Бібрській ОТГ.
Через це найбільше постраждають самі праці-

вники, для котрих громада хоче створити нове
підприємство—КНП «Бібрська міська лікраня»
що надаватиме якісні медичні послуги.

12 грудня у Бібрському ОЗЗСО ІІІІ ст. ім. Уляни Кравченко відбувся семінар директорів опорних закладів загальної середньої освіти
Львівської області "Інституційний
аудит і розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти".
Під час семінару проведено різнопланові заходи: роботи у фокусгрупах, спостереження за освітніми фрагментами та навчальними
заняттями, спікерську платформу,
розробку управлінських кейсів .

ФОТОФАКТ

13 грудня 2019 року зібралися учні ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж
на святкові вечорниці «Ой на Андрія гадали дівчата», які
підготували учні 8-9 класів під керівництвом Яцишин Т. В.,
Торко Л. Ю. Свято допомогло дітям краще пізнати народні
звичаї та традиції, виховувало любов і пошану до них, необхідність зберігати і передавати їх наступним поколінням,
сприяло національно – культурному відродженню.
В Андріївських вечорницях взяли участь учні 5 – 11 класів,
батьки та вчителі школи.

ФОТОФАКТ

Продовжуються роботи із заміни водогону по вул. 22 січня, Леся Курбаса та Уляни
Кравченко. Левову частку
коштів на проєкт залучено з
обласного бюджету. Задяки
цьому проєкту покращиться
якість водопостачання, зменшаться втрати води й зменшиться кількість аварій на
міському водогоні.

Вітаємо із 70-річчям
Чорного Богдана Андрійовича!
Бажаємо, щоб життя грало всіма барвами, щоб
настрій був завжди веселим!
Нехай заслужений відпочинок приносить задоволення й умиротворення. Міцного здоров’я, багато
уваги, підтримки, розуміння. З Днем Народження!
Нехай горизонти наповнюються новими мріями і
здійсненими бажаннями!
З любов’ю і повагою: дружина, дочки, зяті, онуки і правнуки.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 20.12
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 21.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 22.12 (Непорочне зачаття Пресвятої
Богородиці)
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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