
Дорогі краяни! Прийміть найщиріші 
вітання з Великим Днем Світлого 
Христового Воскресіння!  

У житті кожного християнина 
Великдень — особливе свято, що є 
символом перемоги життя над смертю, 

добра над злом, світла над пітьмою, віри — над 
безнадією.  

Від усього серця бажаю непохитної віри в перемогу 
добра і світла. Миру вам, благодаті, добробуту, злагоди 
та духовної величі. Нехай цей Великий День дарує 
щастя, здоров’я, любов та надію на кращий завтрашній 
день! 

Воскресне Бог! Воскресне Україна! 
Із повагою Бібрський міський голова Роман Гринус 

 

До уваги вірян 
Розклад служінь на 10-16 квітня в церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці, м. Бібрка (Страсний тиждень і 
Великдень) 
Четвер, 13.04.2017 
- 07:00 - Літургія св. Василія Великого; 
- 21:00 - Страсті Христові 
П'ятниця, 14.04.2017 
- 07:00 - винесення Плащаниці; 
- 21:00 - Єрусалимська утреня 
Субота, 15.04.2017 
- 07:00 - Літургія св. Василія Великого 
- 17:00 і 18:00 - освячення пасок 
Неділя, 16.04.2017 
- 05:00 - Воскресна свята Літургія 
- 09:30 - Воскресна свята Літургія 

 
 
 

 

Готуємося до Великодня… 
Великдень – одне з найбільших і найшанованіших 

після Різдва християнських свят. До свята готуються 
заздалегідь: печуть паски, розписують писанки, 
крашанки, прибираюсь оселі і подвір’я. Готується до 
цього свята і Народний дім м.Бібрки: 
 03 квітня для вокального ансамблю «Веселі нотки» 

провели майстер-клас із розмальовування писанок 
кольоровим піском «Писанка для Зайчика» (Н.Фостик); 

 08 квітня можна було переглянути візуальну хресну 
дорогу «Під хрест твій стаю» (Л.Сурмач); 

 10 квітня галасливі дітлахи радіють, бо пісочницю на 
дитячому майданчику заповнюють свіжим піском (КП 
«Рідне місто»); 

 10 квітня кипить робота і на подвір’ї Народного дому. 
Щиро вдячна  Н.Лішкович, Л.Соколовій, Г.Гуменчук 
за ініціативу допомогти техпрацівниці НД Н.Поглод 
прополоти клумби, висадити квіти та декоративні кущі. Велике спасибі Ю.Федущаку за 
декоративні кущі, а КП «Рідне місто» в особі пані Оксани за квіти; 

 у Страсний четвер бібрчани зможуть переглянути світлини учнів Бібрської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Уляни Кравченко «Христос воскрес! Воістину воскрес!» (учні початкової школи); 

 вже у п’ятницю, після викладання Плащаниці, «Великодній кошик» нагадає бібрчанам про Велику 
суботу – день очікування Воскресіння Спасителя (Т.Палько); 

  23 квітня запрошуємо на Великодню композицію «А вже весна скресла» (Н.Свіжак, З.Влах) 
Директор НД  Л.Сурмач 

 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 13 квітня, 2017 рік випуск №64 (141) 

В очікуванні Воскресіння Христового 



«Великоднє диво» 
У БДЮТ м. Бібрки відбувся конкурс на 

кращу Великодню писанку «Великоднє 
диво», організатором якого є готельний 
комплекс Edem Resort Medical & SPA.  У 
конкурсі взяли участь  діти  з м. 
Перемишлян, с. Болотні,  с. Станимир, учні 
Бібрської ЗОШ І-ІІІ с. ім. Уляни Кравченко, 
вихованці БДЮТ м. Бібрки. Конкурс 
проведено у два етапи. 6 квітня 2017 р. 
відбувся майстер–клас із розпису писанки, 
де організатори продемонстрували  техніку 
з писанкарства, розповіли про символіку 
орнаментів та кольорів. Другий етап 
відбувся 11 квітня 2017 р., де вже 
проводилося індивідуальне змагання з 
написання двох писанок: перша  - 
традиційна писанка ХІХ ст, будь-якого 
регіону із зображенням символічного знака 
«Зірка», друга писанка – авторська, за 
власними ідеями, із використанням усіх 
технік та орнаментів, пройдених у І етапі. І 
місце здобула Вікторія Патрун із м. 
Перемишлян, ІІ м. – Стеців Софія,  ІІІ м. – 

Кремінь Оленка, учениці  Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко.  Переможці нагороджені 
цінними подарунками, сувенірами  та дипломами, а всіх  учасників пригостили солодощами. 

Цей конкурс –  лише перший етап у відновленні і збереженні традицій українського писанкарства, 
де діти своїм умінням підтримують і продовжують народні традиції. 

Директор БДЮТ м. Бібрка Віра Худа 
 

Емоції через край… 
Кожне своє враження, кожне переживання людина виливала в пісню. Пісня є однією зі святинь 

нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною 
біографією.  

02 квітня 2017 р. свою мистецьку біографію розказали колективи Народного дому м.Бібрка. І це 
була не просто атестація аматорських колективів на підтвердження звання «народний» і присвоєння 
«зразковий» на сцені Народного дому, а справжня феєрія мистецтва. 

Першим свій творчий звіт представив Народний жіночий хор «Горлиця» під керівництвом 
Л.Хомутник, не просто майстра своєї справи, а й людини, закоханої в музику. 

Наступною презентувала свій виступ Народна хорова капела «Бібрчани», керівник М.Наконечний. 
Капела представила глядачам чудове виконання народних та духовних пісень. 

Не залишив байдужим жодного глядача виступ Народного ансамблю пісні і музики «Кладочка», 
керівники – В.Рядова, І.Дікало. За прекрасно виконані твори ансамбль був нагороджений гучними 
оплесками глядачів. 

Атестація народних колективів подарувала бібрчанам не тільки зустріч із талановитими 
виконавцями, а й упевненість у тому, що культура в нашому місті має сприятливі умови для 
розвитку.   

Хочу звернути увагу на виступ вокального ансамблю 
«Мальви». Саме у свій десятилітній ювілей ансамбль підготував 
виступ на присвоєння звання «зразковий». Мені дуже приємно, 
що в Народному домі народився  колектив, який удостоєний 
звання «зразковий». Члени журі відзначили злагоджену 
виконавську майстерність як старшої, так і підготовчої груп. 
Звичайно, такий рівень завдяки наполегливій праці як самих 
учасників, так і керівників – Л.Сурмач та М.Берези. 

Щиро вдячна всім учасникам та керівникам аматорських 
колективів за добрі усмішки і теплі оплески глядачів. А це 
значить, що атестація відбулася на досить високому рівні. 
Дякую ведучій нашого заходу – Н.Свіжак. Велике спасибі 
батькам за придбані костюми, а дівчатам-швеям (п.Мирося, 
Ганя, Наталя, Оксана) просто нема ціни. Вітаю всіх із 
Великоднем! 

Запашною нехай буде Великодня Паска, 
І довіку буде з Вами світла Божа ласка! 

Хай Божа Матір Вас охороняє, 
А Дух Святий здоров’я посилає. 
Господь дарує Ангела з небес! 

Христос воскрес! Воістину воскрес!  
Директор НД  Л.Сурмач 

 

Будьмо християнами завжди 
Спільнота «Жива Вервиця» звертається 
до мешканців Бібрки з проханням не 
смітити на території Хресної Дороги. 
Це духовне місце, а не місце для 
розваг, а  тим паче вживання 
спиртних напоїв. Поважаймо працю 
інших людей. Не ганьбімо самі себе. 



Чергова поїздка в зону АТО 
5-10 квітня відбулася чергова волонтерська поїздка в 

зону бойових дій на Донбасі. Цього разу міський голова 
Роман Гринус своїм авто (бус із причепом) допоміг 
доправити великодні подарунки, зібрані громадськими 
організаціями ветеранів АТО та благодійниками 
Львівщини (близько 5-ти тонн вантажу). Окрема подяка 
пану Петру Лукасевичу за дизпаливо. Поїздка була 
організована за сприяння Львівської облдержадміністрації.  

У поїздку з Романом вирушили ще чотири представники 
ветеранських організацій. Перед будівлею ЛОДА 
волонтерів і вантаж благословив о. Степан Сус (настоятель 
Гарнізонного храму св. Ап. Петра та Павла у Львові). 

Великодні пакунки вдалося доправити до більшості 
найгарячіших точок: проїхали вздовж усієї лінії зіткнення. 
Географія поїздки така: Маріуполь, Гнутове, Мар’їнка, 
Авдіївка, Краматорськ, Попасна, Комишуваха, Золоте, 
Новий Айдар, Лисичанськ. Провідали бійців таких 
підрозділів: бат. «Львів», 130-й розвідувальний бат., 72-га 
бригада, ДУК «Правий сектор», 80-та бригада, 1,2,3 
батальйони 24-ї бригади, військовий госпіталь, 

спецпідрозділ СБУ та інші. Передали великодні подарунки також нашим землякам: Ігорю та Оксані (з 
Бібрки), Василині (зі Стрілок). Також провідали волонтерів із Лисичанського волонтерського центру 
(частину допомоги залишили в них).  

Нашкор 
 

Показовий День цивільного 
захисту в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 

Уляни Кравченко 
30.03.2017 р. в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 

Уляни Кравченко» проведено День цивільного 
захисту, на який були запрошені керівник 
відділу освіти Перемишлянської РДА п. 
О.Горлатий, керівник із питань ЦЗ 
Перемишлянської РДА п.С.Тивонюк, провідний 
інспектор Перемишлянського РС ГУД НС у 
Львівській області п. С.Мирош, інженер з 
охорони праці відділу освіти Перемишлянської 
РДА- п.Стеців Л.М., міський голова п. Р.Гринус, 
директори шкіл. 

Відповідно до плану проведення показового 
Дня ЦЗ були зреалізовані наступні фрагменти:  

- інформаційний, у якому були представлені 
інформаційно-пізнавальний проект «Новітні 
загрози світу та НС, пов’язані з ними», який підготувала керівник проекту «Медіакультура» 
Карашкевич Н.І.; тему «Сучасні засоби захисту людини в умовах НС» розкрили учитель предмета 
«Захист Вітчизни» п.В.Андрощук та п.В.Ярема – інженер АСКВ ЛВУМГ. 

Гість заходу – п.В.Климчук, доктор психологічних наук, директор Інституту психічного здоров’я 
УКУ, психотерапевт - поспілкувався з аудиторією з проблеми «Інформаційна війна як потужна 
загроза сучасного світу: «Групи смерті» в соціальних мережах. Як захистити підлітків». 

Завершився інформаційний фрагмент мультимедійною презентацією «Тероризм як надпотужна 
загроза сучасності». 

Питання, висвітлені в інформаційному фрагменті, актуальні для школи й дають можливість 
зберегти життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.  

Прикладний фрагмент заходу був представлений діловою грою-квестом «Дії служби ЦЗ школи в 
умовах НС- виявлення підозрілого предмета». 

У процесі рольової гри змодельовано ситуацію щодо відпрацювання дій формувань ЦЗ школи в 
умовах надзвичайної ситуації - виявлення  підозрілого предмета з ознаками певного терористичного 
характеру у вестибюлі основного корпусу школи.  

Завдання рольової гри було виконано, а саме: 
- відпрацьовано схему оповіщення особового складу ЦЗ школи; 
- інформовано про небезпечну знахідку відповідні служби: керівника відділу освіти, чергового 

Перемшлянського відділу поліції; Миколаївське МРВ Управління СБ України у Львівській області; 
чергового служби МНС; пункт медицини катастроф; 

- проведено оперативну нараду з особовим складом формувань ЦЗ школи на предмет виконання 
функціональних обов’язків стосовно даної НС; 

- обгороджено місце забороненої зони й виставлено чергового; 
- здійснено тренувальну евакуацію за сигналом «Увага всім!» учасників навчально-виховного 

процесу згідно з відпрацьованим планом №2; 



- забезпечено безперешкодний проїзд до місця виявлення підозрілого предмета автотранспорту 
відповідних служб; 

- проведено фіксацію первинних даних осіб, які виявили підозрілий предмет; 
- проведено майстер-клас «Надання долікарської допомоги в умовах НС» (тренерська група 

ЛОЦЕМД і МК); 
- підведено підсумки рольової гри. 
Підсумковим фрагментом показового Дня Цивільного Захисту стало проведення рефлексії в 

інтерактивному режимі з питань дій керівників навчальних закладів у різних надзвичайних 
ситуаціях (Тимчишин О.С., керівник центру БЖ проекту «Школа сприяння здоров’ю»). Підсумки 

заходу у формі панельної дискусії 
провела Островерха Г.М., 
керівник  навчального закладу з 
питань ЦЗ.  

Показовий День цивільного 
захисту у школі відбувся на 
високому методичному, 
організаційному рівнях, що 
свідчить про наявність високих 
компетенцій  формувань ЦЗ 
школи та всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

Присутні позитивно оцінили 
практичну спрямованість заходу, 
здобули певний досвід із 
формування алгоритму дій 
керівника навчального закладу в 
умовах НС. 

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 

заступник керівника НЗ з 
питань ЦЗ Герчаківська І.М. 

 

 
 
 
 

У суботу, 8 квітня, до проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою приєдналися 
мешканці с. Шпильчини, депутати Бібрської міської ради. Прибирання проводилося на території, 
прилеглій до території церкви Петра і Павла, де місцина горбиста і праця була нелегкою. Віддам 
належне Стадникові Тарасу, Саловському  Любомирові, Дмитруку Ігореві, Роману Кохаликові, Юрію 
Федущакові, які доклали всіх зусиль, щоб очистити найпроблемніші місця, вкриті ожиною, та на 
очищеній території посадили саджанці сосни, Думанському Тарасові, який уміло провів стрижку 
кущів, Хім’якові Ігорю, Барі Андрію. Окрема  подяка жінкам, які долучилися до цієї нелегкої праці, -  
Дрібнюк Ларисі, Саловській Надії, Теленько Іванні, Дмитрук Ірині, Котовій Ірині, діточкам Бобечкові 
Васильку, Микитіву Любомирові, які приєдналися до збирання сміття та прибирання в церкві. 
Висловлюю вдячність Федущаку Андрієві Львовичу та Федущак Надії Казимирівні за саджанці кущів 
та кропітку працю з упорядкування території біля дзвіниці. Спільною працею ми зробимо наше село 
кращим!  

Галина Папіж 

   
 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
Т З О В  «Фуджікура Аутомотів Україна Львів» 

потрібні на  тимчасову роботу на період роботи до 4 місяців.   
Оператори автоматичних ліній та установок. 
Вимоги: середня освіта; здатність розрізняти кольори; бажання працювати та розвиватись. 
Підприємство пропонує: місяць оплачуваного стажування; офіційне працевлаштування та вчасну виплату заробітної 
плати; довіз до підприємства з різних районів області; харчування (обід, працівник оплачує лише 6 грн.); можливість 
проживання у хостелах покращеного типу або новозбудованих за рахунок підприємства; спецодяг; сучасні та безпечні 
робочі місця. 
Заробітна плата - 5200 грн. (оклад) + премії та бонуси (за вихід на роботу, виконання планів тощо). Середній розмір 
оплати праці – 7000-7500 грн.  
Окрім цього, на підприємстві існує акція «Приведи друга». Особа, за сприяння якої буде працевлаштований (ні) на 
підприємство інший працівник(и), за два місяці отримає 2500 грн. премії за кожного залученого працівника. 
Для проходження співбесіди потрібні такі документи: паспорт, військовий квиток (за наявності), реєстраційний номер 
облікової картки платника податків.  
Детальна  інформація за телефонами: (063) 202 40 01 ; (097) 126 97 69; (066) 105 00 08 ; (095) 092 03 90 
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