Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 1 вересня, 2016 рік
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Зі святом, шкільна родино!
Дорога шкільна родино! Щиро вітаю із початком 2016-2017
навчального року. Нехай цей рік стане для вас успішним і
результативним, сповненим нових ідей і планів, утілених проектів і
зреалізованих завдань. Пам`ятайте: людина живе повноцінним
життям доти, доки навчається й самовдосконалюється.
Дорогі першокласники! Нехай школа стане для вас другою домівкою –
цікавою, затишною і сповненою радості пізнання.
Дорогі випускники! Нехай наполеглива
інтелектуальна праця
допоможе вам зробити найважливіший вибір – вибір свого місця в
житті.
Шановні вчителі! Сили вам і наснаги у праці, яка найбільшою мірою
змінює світ, бо формує майбутнє нації і держави.
Шановні батьки! Робіть усе можливе, аби ваша дитина знайшла своє покликання і стала щасливою
людиною, адже саме у шкільні роки вона потребує найбільшої підтримки й розуміння.
Із Божою допомогою починай новий успішний навчальний рік, дорога бібрецька шкільна родино!
Бібрський міський голова Роман Гринус

Барви літа
«Барви літа», «Барви літа»
Над містом лунають,
На пісенний фестиваль
Дітей закликають…
Фестиваль-конкурс
дитячого
та
юнацького пісенного мистецтва «Барви
літа» – чудодійне джерело, до якого п’ять
років поспіль приїжджали маленькі та
юні артисти, щоб зачерпнути цілющої
енергії музики. Тут можна насолодитися
щирою
піснею,
духовно
чистим
ліричним словом…
Саме фестиваль-конкурс «Барви літа»,
якому виповнилося шість років, через призму української пісні дає змогу відчувати себе духовно
багатою людиною, дає можливість зрозуміти молодому поколінню те, що саме рідна пісня збагачує
кожного з нас, робить нас добрішими, щирішими й терплячішими. І саме через неї прививається
любов до рідної мови, до рідного краю, до свого народу і країни.
Без перебільшення, дитячий конкурс «Барви літа» є найочікуванішою та наймасштабнішою міською
музичною подією в році для юних аматорів сцени Бібрки. Завдяки організаторам та спонсорам
фестивалю – Бібрській міській раді – талановита юнь Бібрки, Перемишлянщини, гостей зі Львова,
Винник укотре показувала широкому загалу свою майстерність на сцені . Присвячений Дню
Незалежності фестиваль є хорошим стартовим майданчиком для зірочок-початківців, беруть у ньому
участь і титуловані на конкурсах різних рівнів молоді виконавці. Щороку якість виступів зростає, а
публіка не шкодує оплесків, тепло зустрічаючи й бібрчан, й аматорів із сусідніх населених пунктів.
Щоб відчути дух нашого фестивалю, потрібно прийти й подивитися його програму.
Гімном пісенного фестивалю упродовж усіх років святкування є пісня на вірші Ярополка Царика,
музика Мирона Берези та Петра Шерементьєва «Барви літа».
Мета фестивалю - розширити музичний кругозір шляхом оволодіння дітьми художнім та сценічним
досвідом; сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в мистецькій галузі культури; виявлення
молодих талантів; піднесення престижу української пісні та використання в творчому процесі
духовного потенціалу особистості.
Фестиваль-конкурс «Барви літа» не є комерційним заходом. Фінансування здійснювалося за сприяння
Бібрської міської ради, Бібрського міського голови Романа Гринуса. Спонсорами нашого фестивалю
були Юрій Федущак, Володимир Багрій.
Виступи учасників оцінювало компетентне журі:
Антонюк Ю.М. – голова журі, композитор, аранжувальник, зав.відділу музичного мистецтва естради
ЛДМУ ім. С.Людкевича; Тарасюк С.А. – заступник голови журі, завідувач методкабінету
Перемишлянського відділу освіти; Моспан Л.З. – учитель-методист музичного мистецтва
(Чижиківська ЗОШ). Щира подяка й оргкомітету Фестивалю «Барви літа».
Директор фестивалю «Барви літа» Люся Сурмач

24 серпня 2016 року бібрчани відзначили на горі Щека
Прапор біля Хреста Пам’яті, встановленого в 1991 році, урочисто підняли найстарший із присутніх на
горі Щека Михайло Пастернак та наймолодша бібрчанка. Отець-декан Микола Коваль відправив
молебень, бібрчани вшанували пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України. Володимир
Сваха та Юрій Біскуп заспівали козацький твір «Чорне поле не зоране…». Наталя Свіжак прочитала
свій вірш про Україну й вірші Т.Шевченка. Назар Прокіп прочитав вірш «Сини України, згадаймо
минуле», а Ярослав Сегін вірш Ю.Шкрумеляка «Я дитина українська». Зі святом Незалежності
присутніх привітала секретар Бібрської міської ради Надія Федущак, побажала злагоди, єднання,
процвітання Україні та нашому містові.
Присутні виконали гімн України та духовний гімн «Боже великий, єдиний». А в небі над Хрестом і
Прапором журавлиний ключ готувався відлетіти у вирій…
В.о. директора Народного дому Наталія Свіжак

До 160-річчя Івана Франка
Франкові дні в Бібрці
Квест «Стежками Франка»: пізнавально,
інтелектуально й весело
27 серпня ГО “Молодь Бібрки” вдруге організувала
тематичний квест "Стежками Франка" на теренах нашого
міста.
Учасників було поділено на 4 команди, кожна з яких мала
виконати завдання.
Азбука Морзе, шифр Цезаря, ребуси з віршів Франка та
багато інших цікавих загадок чекали на охочих взяти
участь.
Перше й друге місце команди розділили за допомогою
додаткового питання.
Переможці отримали грамоти та подарункові сертифікати на безкоштовний вхід та перебування на
базі "Мостище".
Дякуємо Комарові Б. за підтримку молодіжних ініціатив. Сподіваємося, що на наступний захід
збереться ще більше людей, а миз радістю придумаємо ще цікавіші завдання.
ГО «Молодь Бібрки»
Екскурсія «Бібрецькими стежками Івана
Франка»
«Сподіваємося, Іван Франко був би не проти, аби
ми відсвяткували Його день народження у форматі
ретроспективної екскурсії – сліди в сліди, пейзаж у
пейзаж – на відстані близько півтора століття: він
не любив гучних промов і пишних атракцій.
Йому - 160. Що можна подарувати на такий
поважний ювілей? Найцінніший подарунок – то
пам’ять і розуміння. Нині тисячі заходів на честь І.
Франка. Наш має на меті побачити Його тут,
уявити Його тут, зберегти пам’ять про Нього тут –
у нашій Бібрці. Пам’ять про нього росте соснами на горі, біжить вулицею Франка, любить-кохаєстраждає рядками «Зів’ялого листя», з’являється малюнком у стилі «стрит-арт» на одній із бібрецьких
стін, запрошує до музейної кімнати у школі. Пам’ять про Нього живе в цьому місті»…
Так починалася екскурсія «Бібрецькими стежками Івана Франка». Присутні мали змогу оглянути
місця, які відвідував Франко під час візитів до нашого містечка, дізнатися про його спілкування, а
зокрема й листування з Уляною Кравченко. Учасники заходу почули про маловідомі факти, які
стосуються життєпису Івана Франка й Уляни Кравченко. Завершилася екскурсія вечірнім
кінопоказом просто неба: дивилися фільм «Украдене щастя» за мотивами однойменної драми Івана
Франка.
Екскурсію провела Оксана Довгаль. Про одруження Тараса Франка з бібрчанкою Катериною
Фалькевич і їхній шлюб у бібрецькій церкві розповів Тарас Ярославович Шах. Марія Чабан поділилася
враженнями про перебування в родинному селі Івана Франка Нагуєвичах, зокрема про заходи,
проведені до Франкового ювілею в межах Школи лідерів
учнівського самоврядування Львівщини.
Скрапбукінгова майстерка від Тетяни Пилипець
28 серпня в НД «Просвіта» відбулася скрапбукінгова
майстерка за поезією І. Франка. Провела майстер-клас
Тетяна Пилипець, відома модераторка численних
культурних заходів Львова. Діти виготовили оригінальні
листівки, вибравши за основу рядки із «Зів’ялого листя».
Подяка працівникам НД «Просвіта» й бібліотекарям міської
бібліотеки за активну участь у заході.
Комісія БМР з повноваженнями у сфері соціальних питань, культури,
освіти, молодіжної політики і спорту

Щодо об’єднання громад
ПАСПОРТ Бібрської територіальної громади
та її потенційного адміністративного центру міста Бібрки
(Продовження. Початок у попередньому числі газети)
Значення
показника
14 883
35

Найменування показника
1. Чисельність населення (станом на 1 січня 2015 р.)
2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної
громади
3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень
4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів
5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого
самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури (В тому числі бібліотеки-філії)
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень
станцій швидкої допомоги
6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють
повноваження щодо:
правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування
7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

45 279,10
365,4
90
4
9
7
7
1
40**
0
18
3
1
0
Є
Є
Є
Є
Є
Є
Є

**В тому числі бібліотеки-філії Перемишлянської ЦРБ та Жидачівської ЦРБ
Відомості про територіальні громади, що увійдуть
до складу спроможної територіальної громади
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Найменування територіальних громад та
населених пунктів, що входять до їх
складу, із зазначенням адміністративного
статусу
Бібрська міська рада
місто Бібрка
село Шпильчина
Великоглібовицька сільська рада
село Великі Глібовичі
село Волощина
село Підмонастир
Ланівська сільська рада
село Лани
село Благодатівка
село Гончарів
село Любешка
село Серники
Романівська сільська рада
село Романів
село Підгородище
село Під’ярків
село Селиська
Свірзька сільська рада
село Свірж
село Глібовичі
село Грабник
село Задубина
село Копань
село Мивсева
село Підвисоке
Стрілківська сільська рада
село Стрілки
село Вілявче
село Волове

Чисельність
населення станом
на 1 січня 2015 р.
4137
3618
519
2705
1793
573
339
1702
291
390
90
571
360
1887
736
569
320
262
1504
702
548
56
40
81
34
43
2013
513
147
265

Відстань до потенційного
адміністративного центру
спроможної територіальної
громади, кілометрів
0
3
7
6
11
5
3
3
11
8
12
10
16
16
12
15
17
13
15
18
15
3
7
4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

село Малі Ланки
село Мостище
село Стоки
Суходільська сільська рада
село Суходіл
село Вільховець
село Лопушна
Соколівська сільська рада
Жидачівського району
село Соколівка
село Кологори
село П’ятничани
село Сенів
село Ходорківці

566
45
477
935
462
301
172

2
6
6
12
10
12

728
62
250
177
43
196

10
10
10
13
7

Заступник міського голови Галина Папіж

Ще один крок до чистого довкілля
Із метою збереження довкілля в місті встановлено три контейнери для збору пластикових відходів.
Просимо мешканців цей вид сміття викидати окремо. Окрім екологічної вигоди, буде ще й
фінансова: отримані кошти передаватимуть ГО «Молодь Бібрки» на реалізацію нових проектів.
Контейнери встановлено на пл. Національного Відродження, по вул. Ген. Тарнавського (за поштою) та
поряд із будинком №21 по вул. Уляни Кравченко. У найближчих планах міста встановлення
додаткових контейнерів зі збору пластикових відходів, а також скляних виробів. Просимо
небайдужих мешканців надсилати свої пропозиції щодо майбутніх місць розташування контейнерів
на електронну адресу bibrka.rada@gmail.com або за адресою м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22
КП «Рідне місто»

Оголошення
У суботу, 3 вересня, о 15.00 у приміщенні Бібрської музичної школи сестра Анна з
монастиря Сестер Згромадження Пресвятої Родини проведе перше заняття з катехизації
дітей. Запрошуються діти будь-якого віку.
За довідками звертатися: 097-296-49-65
Запрошуємо до секції кіокушинкай карате
Із 1 вересня починається набір у секцію кіокушинкай карате.
Для початку слід підбити підсумки 2015-16 навчального року. Ми взяли участь у 3-х турнірах
всеукраїнського рівня, 3-х обласних і 2-ох регіональних кубках та вперше поїхали на міжнародні
змагання( у Польшу), також побували на екскурсії в Берліні.
Уже 4 роки поспіль маємо чемпіонів України. Цього року 17 осіб відібрано до складу збірної команди
Львівської області.
Уже традиційними стали заходи дозвілля, зокрема - пікніки, зимова сауна з вибіганням на сніг,
ночівля з палатками на 3 дні, купання та засмагання на базі Бухти вікінгів, поїздка в Карпати на
тиждень та в Болгарію на 10 днів.
Карате в світі розвивається. У цьому контексті можна виділити 2 дуже позитивні тенденції:
1) є рішення Міжнародного олімпійського комітету про внесення карате в Олімпійські ігри 2020
року.
2) із цього року започатковуються дитячі чемпіонати світу (починаючи від 12 років)
У Бібрці за цей рік проведено ремонтні роботи в малому - гімнастичному - залі школи. Постелена
професійна підлога – татамі, зроблено ремонт стін, стелі, замінено двері, освітлення.
Є наступні сформовані групи:
Підготовча - дошкільнята від 4-ох років та школярі (1-2 клас) - початківці
Середня – це початкові класи, які пройшли підготовчу групу й виступають на змаганнях
Старша – діти від 5-го класу і старші.
Для додаткової інформації телефонуйте за номером 067 33 66 265 – Руслан Вікторович

Оголошення
Першого-шостого жовтня запрошуємо здійснити ювілейне
паломництво Року Божого Милосердя до Святої землі (Ізраїль,
Палестина). Перебування в унікальних місцях Життя Спасителя.
Виліт із Києва. Найдешевша поїздка в році - 560 доларів! Запис
до закінчення формування груп. Тел.0676809793, 0633901658,
о.Зіновій

Загублено
сертифікат
на
земельний пай площею 1,08 га
серія ЛВ № 7552, виданий на ім'я
Хом'як
Ганни
Григорівни
(Бібрська
міська
рада,
с.Шпильчина)

